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Estamos
prontos
para você
voar com
segurança

-

-

Desde o início da pandemia, o Aeroporto Internacional
de Belo Horizonte adotou várias medidas de segurança,
seguindo as orientações dos órgãos responsáveis, como
uso obrigatório de máscara, instalação de dispensers de
álcool em gel e sinalização informativa em todo o aeroporto,
reforço na limpeza das áreas comuns, barreiras de proteção
nos locais de atendimento e muito mais. O Aeroporto
Internacional de Belo Horizonte está pronto para manter
você protegido e garantir total segurança na retomada gradual
de voos e operações. E, mais do que isso, está preparado para
continuar conectando pessoas e negócios com o mundo inteiro.

Lembre-se de usar sempre
a máscara de proteção.

SAC

-

PESQUISA

MELHOR
AEROPORTO
DO BRASIL

ACIMA DE DEZ MILHÕES DE PASSAGEIROS
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020

OUVIDORIA 0800 037 1547

#prontosparavoce
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EDITORIAL
O Guia Turístico de Belo Horizonte - 5 Roteiros
faz parte do evento #VemPraBH, que criamos
para divulgar nossa querida Belo Horizonte e
atrair turistas para cá quando tudo isso passar.
Apresentamos Belo Horizonte em 5 roteiros
especiais: Liberdade, Mangabeiras, Mercados,
Pampulha e Sapucaí, que mesclam o clássico
com o moderno, mostrando as melhores experiências turísticas da cidade.
Aqui você encontra os principais pontos turísticos da capital mineira, além de dicas de
como chegar, o que fazer, restaurantes, hotéis
e história da cidade.
Você pode também assistir aos vídeos destes
roteiros, que estão disponíveis no nosso Canal
de Viagem do Youtube e ler algumas matérias
no site Turismo de Minas.
Ah, este é o primeiro ebook turístico de Belo
Horizonte, feito especialmente para leitura em
celular, um orgulho danado pra gente!
#VEMPRABH
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BELO HORIZONTE

Metrópole emoldurada pela Serra do Curral,
Belo Horizonte é uma capital dinâmica, interessante e boêmia. Chefs talentosos revigoram a cena gastronômica, o Circuito Liberdade forma um dos maiores conjuntos culturais
do Brasil, a hotelaria se moderniza e os bares e
restaurantes renovam-se e fervilham de mineiros bons de papo
Belo Horizonte ostenta dois importantes títulos concedidos pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), o de Patrimônio Mundial da Humanidade, com o Conjunto Moderno da Pampulha,
em 2016, e o de Cidade Criativa da Gastronomia, em 2019.
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BELO HORIZONTE
DATA DE FUNDAÇÃO DA CIDADE

12/12/1897

POPULAÇÃO

2,5 milhões de habitantes (IBGE, 2020)

TEMPERATURA MÉDIA

21ºC

FERIADOS MUNICIPAIS

15/8 - Assunção de Nossa Senhora
8/12 - Nossa Senhora da Conceição

CENTRO DE ATENDIMENTO AO
TURISTA MERCADO CENTRAL

Avenida Augusto de Lima, 744, Centro
(31) 3274-9434
Segunda-feira a sábado, das 8h às 18h
Domingo, de 8h às 12h
portalbelohorizonte.com.br
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COMO CHEGAR
DISTÂNCIAS

São Paulo (SP): 588 km - 8h
Rio de Janeiro (RJ): 441 km - 6h30
Brasília (DF): 734 km – 10h
Goiânia (GO): 890 km – 11h
Vitória (ES): 530 km – 8h30
Salvador (BA): 1.350 km – 20h

TERMINAL RODOVIÁRIO
DE BELO HORIZONTE

Praça Rio Branco, 100, Centro - BH/MG
(31) 3270-0800
https://www.rodoviariadebelohorizonte.
com.br/

AEROPORTO INTERNACIONAL
DE BELO HORIZONTE
LMG-800 Km 7,9 s/nº - Confins/MG
0800 037 1547
https://site.bh-airport.com.br

AEROPORTO CARLOS DRUMMOND
DE ANDRADE (PAMPULHA)
Praça Bagatelle, 204, São Luiz - BH/MG
(31) 3490-2000
http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-belo-horizonte-pampulha-carlos-drummond-de-andrade/fornecedor/

CONEXÃO AEROPORTO
BELO HORIZONTE

Serviço de ônibus executivo entre os aeroportos e o centro de BH
Av. Alvares Cabral, 387, Lourdes - BH/MG
(31) 3224-1002
conexaoaeroporto.com.br
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COMO CHEGAR
AVIÃO
O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte
(Tancredo Neves), fica localizado em Confins,
na Região Metropolitana, distante 40 quilômetros e cerca de 50 minutos do Centro da Capital. Este aeroporto opera todos os voos regionais, nacionais e internacionais. É administrado
pela concessionária BH Airport e tem uma média de 10 milhões de passageiros ao ano.
LMG-800 Km 7,9 s/nº - Confins/MG
0800 037 1547
https://site.bh-airport.com.br

O Aeroporto Carlos Drummond de Andrade
(Pampulha), em Belo Horizonte, está a 9 km e
cerca de 20 minutos do Centro da cidade. Opera somente voos executivos.
Praça Bagatelle, 204, São Luiz - BH/MG
(31) 3490-2000
http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-belo-horizonte-pampulha-carlos-drummond-de-andrade/fornecedor/

ÔNIBUS

O Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro,
em Belo Horizonte é administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). A rodoviária transporta cerca de 10 milhões
de passageiros ao ano com 230 linhas que ligam
BH a diversas cidades do interior e do Brasil.
Praça Rio Branco, 100, Centro - BH/MG
(31) 3270-0800
https://www.rodoviariadebelohorizonte.com.br/

CARRO

De carro, as principais estradas de acesso são a
BR-040 (do Rio de Janeiro e de Brasília), a BR-381
(de São Paulo) e a BR-262 (do Espírito Santo).
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COMO SE LOCOMOVER
ÔNIBUS

Esse é o principal modal de transporte coletivo
da cidade. Atualmente são cerca de 300 linhas
que transportam, diariamente, cerca de 1,5 milhão de pessoas. As regiões Norte, Nordeste,
Leste e Venda Nova também contam com sistema BRT que as ligam até o Centro. As tarifas
são integradas através do Cartão BH Bus.

METRÔ

Contanto com apenas uma linha com 19 estações, o metrô liga a região de Venda Nova
ao bairro Eldorado, em Contagem/MG. Para
isso corta as regiões Norte, Nordeste, Leste,
Centro-Sul, Noroeste o Oeste. As principais
estações são a Lagoinha, que dá acesso à rodoviária e a Estação Central, que dá acesso à
estação ferroviária de Belo Horizonte.

BICICLETA

A cidade que se deita sobre as montanhas exige algum esforço dos ciclistas. Tem poucas ciclovias, isoladas entre si. É possível alugar bicicletas na região Centro-Sul e na orla da Lagoa
da Pampulha, onde é uma boa alternativa para
se conhecer o Conjunto Arquitetônico da Pampulha.

APPS

Belo Horizonte é servida pelos principais aplicativos de mobilidade urbana (Uber, Cabify, 99
e inDriver) que oferecem tarifas com um bom
custo benefício.
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COMO SE LOCOMOVER
TÁXI

O serviço é uma concessão pública e eles circulam pela cidade nas categorias comum e especial. Existem inúmeras cooperativas e pontos de rua espalhados pela cidade, em hotéis,
principais pontos turísticos e casas de espetáculos. Algumas cooperativas têm aplicativo
próprio e você tem a opção de dar sinal na rua
para os carros brancos com a identificação.

CARRO ALUGADO

As principais operadoras de aluguel de carro
(Localiza, Unidas, Movida, Lokamig) operam
em Belo Horizonte e nos aeroportos. Você tem
a opção de consultar as opções disponíveis e
fazer a reserva no Rentcars.

RECEPTIVO TURÍSTICO

Serviços de receptivo turístico como city tour
pela cidade, transporte entre o aeroporto e
ho-tel e passeios nas cidades históricas.
Consulte uma agência de viagem.
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A Lagoa da Pampulha possui 18 km de extensão e é um local de turismo e lazer em
Belo Horizonte.
O Conjunto Moderno da Pampulha, que é
composto pela Capela Curial São Francisco de Assis, Iate Tênis Clube, Casa do Baile
e Museu de Arte da Pampulha foi inaugurado em 1943 e tornou-se Patrimônio Mundial da Humanidade, pela Unesco, em 2016.
As obras foram encomendadas por Juscelino Kubitschek, então prefeito da capital,
a Oscar Niemeyer, que convocou Cândido
Portinari e Roberto Burle Marx para fazer
parte do projeto.
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IGREJINHA DA PAMPULHA
(CAPELA CURIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS)

A Capela Curial São Francisco de Assis conhecida também como Igrejinha da Pampulha,
foi o último prédio a ser erguido no complexo,
em 1943. O visual moderno impactou a tradicional sociedade e a igreja ficou fechada até
1959, quando, finalmente, foi entregue ao culto religioso católico. É o cartão-postal de Belo
Horizonte, com painéis de azulejo na fachada,
painel do altar-mor e 14 quadros da via sacra
feitos por Cândido Portinari. O batistério em
bronze é de autoria de Alfredo Ceschiatti e os
jardins são assinados por Roberto Burle Marx.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 3000
Diariamente, de 8h às 12h e 13h às 17h
arquidiocesebh.org.br/capela-curial-sao-francisco-de-assis
(31) 98876-3047
R$ 5,00
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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IGREJINHA DA PAMPULHA
(CAPELA CURIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS)
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IATE TÊNIS CLUBE

Da parte externa é possível visualizar o projeto
que representa a ideia de um barco a se lançar
sobre as águas. O desenho apresentou uma
inovação arquitetônica: o telhado de duas asas
que se inclinam em sentido contrário à dos telhados tradicionais, como asa de borboleta.
Este tipo de telhado se tornou moda em Belo
Horizonte e passou a caracterizar as construções mineiras do período. No salão principal
encontra-se uma pintura de Portinari, conhecida como “O Jogo”.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 1350
Terça-feira a domingo, 7h às 18h
iatebh.com.br
(31) 3490-8400
Entrada gratuita no hall do clube
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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CASA DO BAILE

Foi projetada em 1943 para ser local de dança popular. Da parte externa dá para avistar
a Lagoa da Pampulha e o Museu de Arte da
Pampulha. Na parte interna, há exposições
para visitação e é possível assistir filmes sobre a construção do Conjunto Arquitetônico da
Pampulha. A curiosidade do local está em um
grande painel com desenhos feitos pelo próprio Oscar Niemeyer, na parede que faz divisa
com o pequeno auditório, e na parte inferior,
ao lado direito do painel, o arquiteto deixou algumas frases.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 751
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/casadobaile
(31) 3277-7443
Entrada gratuita
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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CASA DO BAILE
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MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

O antigo cassino deixou de operar com a proibição das casas de jogos no país e passou a
funcionar como museu, a partir de 1957. O Museu de Arte da Pampulha (MAP) possui um
pequeno teatro, com uma pista de vidro iluminada para dança, novidade na época. Neste
mesmo local, um efeito acústico provoca um
eco, ouvido apenas por quem está na pista de
dança.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.585
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/map
(31) 3277-7996
Entrada gratuita
Fechado para reformas

19

MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA
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CASA KUBITSCHEK

A casa de fim de semana do então prefeito de
Belo Horizonte, Juscelino Kubitscheck, possui
características singulares. O telhado tem forma de asa de borboleta, no mesmo estilo do
Iate Tênis Clube. Uma obra típica da arquitetura brasileira do modernismo, que mesmo com
a reforma, mantém o projeto original, pois as
intervenções que foram feitas tiveram assistência direta de Niemeyer.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.188
Quarta-feira a domingo, de 11h às 18h
prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/
museus/casakubitschek
(31) 3277-1586
Entrada gratuita
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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CASA KUBITSCHEK
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MINEIRÃO
(ESTÁDIO GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO)

O estádio foi construído em 1965 e, desde então,
foi cenário de grandes partidas de times brasileiros e também estrangeiros. Foi um dos estádios
que sediou os jogos da Copa do Mundo de 2014,
inclusive o fatídico 7×1 da Alemanha. Na visita
guiada você conhece as cadeiras especiais, os
camarotes, acessa a beira do campo e percorre
os vestiários e a sala de aquecimento.
A esplanada do Mineirão, área do entorno do estádio, é muito utilizada para eventos, shows e espetáculos. O lugar também é opção para a prática de esportes como andar de skate e bicicleta.
Av. Coronel Oscar Paschoal, s/nº, Portão G2
Terça-feira a sexta-feira, de 9h às 17h
Sábado e domingo, de 9h às 13h
estadiomineirao.com.br
R$ 20
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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MINEIRÃO
(ESTÁDIO GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO)
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MUSEU BRASILEIRO DO FUTEBOL

No Mineirão também é possível visitar o Museu
Brasileiro do Futebol, que foi aberto ao público
em 2013. O local tem fotos da construção do estádio, objetos usados nos primeiros anos, como
a maca e a catraca, as fichas de registros de 4
mil jogos, jornais e revistas antigos, e placas de
bronze com pés e mãos dos ídolos que já jogaram no Gigante da Pampulha. Visita imperdível
principalmente para quem curte futebol.
Av. Coronel Oscar Paschoal, s/nº, Portão G2
Terça-feira a sexta-feira, de 9h às 17h
Sábado e domingo, de 9h às 13h
estadiomineirao.com.br
R$ 20
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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MUSEU BRASILEIRO DO FUTEBOL
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JARDIM ZOOLÓGICO

O Jardim Zoológico foi criado em 1959 e faz
parte de uma rede internacional de conservação das espécies da fauna silvestre. Gorila, leão, elefante e rinoceronte são os bichos
que mais chamam a atenção dos visitantes.
São mais de 3,5 mil animais, de 250 espécies,
dos cinco continentes. Não deixe de conhecer
o borboletário. Em 1991, foi criado também o
Jardim Botânico de BH, que conserva a flora
regional e é cheio de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. São 3,5 mil plantas distribuídas em sete jardins temáticos e
quatro estufas. É de lá que saem todas as mudas para arborização da cidade.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 8.000
Terça-feira a domingo, de 8h às 17h
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/precos-e-horarios
(31) 3246-3034
A partir de R$ 6,65
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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JARDIM ZOOLÓGICO
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AQUÁRIO BACIA DO RIO SÃO
FRANCISCO

O Aquário foi inaugurado em 2010 e é considerado o maior aquário de água doce do país.
Com cerca de 3 mil metros quadrados, reúne
1.200 peixes de 60 espécies diferentes provenientes da Bacia de São Francisco. A margem
e o fundo do rio estão representados de forma
cenográfica.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 8.000
Terça-feira a domingo, de 8h às 17h
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/precos-e-horarios
(31) 3246-3034
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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No final do século XIX, a cidade de Belo
Horizonte foi planejada para ser a nova capital do Estado.
A Praça da Liberdade foi o lugar escolhido
para abrigar o centro administrativo, com o
Palácio do Governo ao centro e as secretarias de Estado ao redor.
O complexo é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA).
Em 2010, quando a Cidade Administrativa
foi inaugurada, as secretarias foram transferidas de lá, e foi criado o Circuito Liberdade, que reúne 16 espaços culturais.
Quem ainda não conhece, não sabe o que
está perdendo. Os museus são muito legais, interativos e modernos, além de gratuitos!
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PRAÇA DA LIBERDADE

A Praça da Liberdade fica no coração de Belo
Horizonte e vive lotada de pessoas fazendo caminhada, crianças e cachorros correndo de
um lado para o outro, e casaizinhos apaixonados.
A Alameda Travessia, uma rua de paralelepípedo ladeada por imensas palmeiras imperiais,
é o grande destaque, mas o lugar abriga ainda
coreto, fontes e monumentos.
A maioria dos prédios foram construídos
para a inauguração da capital, em 1897, e outros edifícios foram erguidos, posteriormente, como o Palácio Cristo Rei (1940), o Edifício
Niemeyer (1950) e o Rainha da Sucata (1990).
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PRAÇA DA LIBERDADE
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MEMORIAL MINAS GERAIS VALE

Quer entender de verdade o “jeitim” mineiro?
Então essa visita é essencial! O Museu conta
a história de Minas Gerais, do século XVIII aos
dias de hoje, de forma lúdica e abusando da
tecnologia. São 31 salas temáticas que envolvem os visitantes em cenários repletos de tradições. As salas que mais chamam a atenção
são o “Panteão da Política Mineira”, onde os
principais personagens da Inconfidência
Mineira ficam tramando a conspiração, e
“A Fazenda Mineira”, que tem objetos típicos
da roça do chão ao teto. Dá para ficar o dia todo lá!
Praça da Liberdade, 640
Terça-feira a sábado, de 10h às 18h
Quinta-feira, das 10h às 22h
Domingo, de 10h às 16h
memorialvale.com.br
(31) 3343-7317
Entrada gratuita
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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MEMORIAL MINAS GERAIS VALE
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MM GERDAU – MUSEU DAS MINAS
E DO METAL

Pronto! Aqui se explica o nome do Estado. Mas
é muito mais do que isso. De forma criativa, o
museu descreve a história da mineração e da
metalurgia em Minas Gerais. São 18 salas recheadas de atrações, que transporta o visitante para o universo dos metais, dos minerais e
de seus componentes. As mais bacanas são o
“Elevador Virtual”, que te leva até o fundo da
Mina de Ouro do Morro Vermelho, em Nova
Lima, e o “Chão de Estrelas”, com várias lunetas espalhadas pelo piso da sala, com um metal em cada para apreciação.
Praça da Liberdade, s/nº, Prédio Rosa
Terça-feira a domingo, de 12h às 18h
Quinta-feira, de 12h às 22h
mmgerdau.org.br
(31) 3516-7200
Entrada gratuita
Consultar funcionamento durante a pandemia
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MM GERDAU – MUSEU DAS MINAS
E DO METAL
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CCBB - CENTRO CULTURAL BANCO
DO BRASIL

O Centro Cultural Banco do Brasil BH (CCBB/
BH) é talvez o mais agitado dos espaços, com
importantes exposições mundiais, e performances que causam alvoroço e dão filas durante semanas. São 1.200 m² de área para exposição, sendo duas permanentes, o “Salão
Nobre” e o “Gabinete do Secretário”, onde os
visitantes encontram móveis de madeira da
época da inauguração do edifício.
O museu tem, ainda, um auditório que recebe
outras expressões artísticas como concertos
e apresentações teatrais. E, para completar, o
pátio interno do prédio, super convidativo para
uma pausa para o café, também não se furta a
ser palco de diferentes expressões artísticas.
Praça da Liberdade, 450
Quarta-feira a segunda-feira, de 9h às 22h
(31) 3431-9400
bb.com.br/cultura
Entrada gratuita
Consultar funcionamento durante a pandemia
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CCBB - CENTRO CULTURAL BANCO
DO BRASIL
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CASA FIAT DE CULTURA

Ocupando o antigo Palácio dos Despachos, o local foi pensado para celebrar os laços entre a Itália e Minas Gerais. No hall de entrada todos os
olhares vão para a obra Civilização Mineira, de
Cândido Portinari, o maior quadro dele no Estado.
Nos demais andares ficam exposições temporárias de artistas, na maioria das vezes, brasileiros
e italianos. Na programação tem ainda palestras,
sessões de cinema e atividades educativas.

Praça da Liberdade, 10
Terça-feira a sexta-feira, de 10h às 21h
Sábado, domingo e feriado, 10h às 18h
casafiatdecultura.com.br
(31) 3289-8900
Entrada gratuita
Consultar funcionamento durante a pandemia
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CASA FIAT DE CULTURA
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PALÁCIO DA LIBERDADE

O Palácio da Liberdade foi inaugurado em 1898. É
um dos principais cartões-postais da cidade, e ainda emoldura as decisões do governo estadual que
faz ali sua comunicação.
No interior do Palácio podem ser vistos os candelabros em bronze dourado, o piso em parquet, os lustres em cristais, os painéis alegóricos, os torreões, a
beleza da escadaria principal encomendada a uma
empresa da Bélgica e o rico mobiliário.
Na área externa do Palácio encontram-se os jardins, projetados por Paul Villon seguindo o estilo inglês e que passaram por reformulações ao longo
do tempo, quando foram incluídos elementos decorativos como esculturas e fontes.
Praça da Liberdade, s/nº
appa.art.br/palaciodaliberdade/
(31) 3224-1919 - Ramal 32
Entrada gratuita
Consultar funcionamento durante a pandemia
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PALÁCIO DA LIBERDADE
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DEMAIS ESPAÇOS QUE COMPÕEM O
CIRCUITO LIBERDADE
ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS
ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO
BDMG CULTURAL
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL DE
MINAS GERAIS
CASA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
MINAS GERAIS
CEFART LIBERDADE
CENTRO DE ARTE POPULAR – CEMIG
CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS
CLUBE
ESPAÇO CULTURAL ESCOLA DE
DESIGN - UEMG
ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
MUSEU MINEIRO
INFORMAÇÕES
CIRCUITOLIBERDADE.MG.GOV.BR
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Este roteiro contempla a parte alta da cidade e tem vistas de tirar o fôlego! Surpreendeu até o Papa João Paulo II, que ao
admirar a paisagem exclamou: “que belo
horizonte”!
Esta é uma região nobre da cidade, onde ficam as mansões dos endinheirados.
O nome do bairro é por conta dos pés de
mangaba, que existiam na região, na época.
O roteiro abriga um dos principais patrimônios de Belo Horizonte: a Serra do Curral, além de parques e praças com muito
verde.
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SERRA DO CURRAL

No período de colonização do Estado, a Serra
do Curral era a referência de localização para
os viajantes. Tombada pela Lei Orgânica do
Município e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ela é o marco
geográfico mais representativo da região metropolitana de BH.
O ponto culminante se encontra no Pico Belo
Horizonte a uma altitude de 1.390 metros. A
serra oferece muitas oportunidades para a
prática de esportes radicais e de natureza praticamente dentro da cidade.
Foi escolhida em 1997 como símbolo de Belo
Horizonte em um plebiscito, disputando com a
Igrejinha da Pampulha e a Lagoa da Pampulha.
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PARQUE DAS MANGABEIRAS

Construído sobre uma antiga área de exploração de minério de ferro, o espaço é uma explosão de cores, aromas e sons da natureza.
O projeto paisagístico de Burle Marx valorizou
ainda mais essa área da Serra do Curral, com
2,3 milhões m² de matas nativas. Moradores
e turistas aproveitam lago, trilhas, quiosques,
quadras poliesportivas, pista de skate, brinquedos para crianças e arenas para shows e
teatros.
O Mirante da Mata é o ponto de onde se tem a
vista mais bonita do parque, de Belo Horizonte
e da Serra do Curral.
Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras
Terça-feira a domingo, das 8h às 17h, fazer agendamento
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-das-mangabeiras
( 31) 3277-8277
Gratuito
Consultar funcionamento durante a pandemia
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PARQUE DAS MANGABEIRAS
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PRAÇA DO PAPA

Quase nenhum morador sabe onde é a Praça
Israel Pinheiro, mas todo belo-horizontino tem
uma história na Praça do Papa para contar.
Foi lá que Papa João Paulo II realizou uma missa, em 1980, e admirou-se soltando a frase
“Que belo horizonte!”.
A panorâmica para a cidade é imbatível e escolha certa dos casais de namorados para apreciar o pôr do sol.
O espaço amplo foi concebido para receber diferentes manifestações artísticas como concertos sinfônicos, shows de rock e até festival
de bolha de sabão.
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PRAÇA DO PAPA
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RUA DO AMENDOIM

O nome verdadeiro é Rua Professor Otávio Magalhães, mas isso pouco importa. Ficou conhecida por uma ilusão de óptica. Visitando-a de
automóvel, ao deixar o motor desligado, desengrenado e soltar os freios, temos a ilusão
de que o automóvel sobe a rua, em vez de descê-la.
Várias teorias populares tentam explicar o fenômeno. Uma delas diz que os carros são movidos devido à alta quantidade de minério de
ferro existente no lugar, o que pode ser desmentido ao observar que objetos não metálicos, como líquidos e bolas, têm o mesmo comportamento no local. Na verdade, trata-se de
mera ilusão de óptica. Crianças e adultos se divertem no lugar!
Rua Professor Otávio Magalhães, s/nº
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PARQUE DA SERRA DO CURRAL

O Parque da Serra do Curral protege este patrimônio e abrange uma área aproximada de
400 mil m². Sua cobertura vegetal é bem heterogênea com espécies de Campo de Altitude,
Cerrado, Campo Rupestre e um maciço vegetal com vestígios de Mata Atlântica.
O parque apresenta altitudes médias variando entre 1.136 e 1.380 metros, e tem 10 mirantes. É um espaço para a prática de caminhada, para o descanso e a contemplação. A trilha
principal tem 2 km e uma panorâmica imbatível.
Av. José do Patrocínio Pontes, 1951
Quinta-feira a domingo, de 8h às 16h, fazer agendamento
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-da-serra-do-curral
(31) 3277-8120
Gratuito
Consultar funcionamento durante a pandemia
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PARQUE DA SERRA DO CURRAL
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MIRANTE DO MANGABEIRAS

Numa área de preservação ambiental, ao lado
do Palácio do Governador, o mirante, com dois
decks de madeira, proporciona aos visitantes
uma bela vista panorâmica de Belo Horizonte.
Rua Pedro José Pardo, 1.000, Mangabeiras
Sexta-feira a domingo, 9h às 19h, fazer agendamento
prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/mirante-do-mangabeiras
(31) 3246-5030
Gratuito
Consultar funcionamento durante a pandemia
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No final de 2019, Belo Horizonte foi consagrada pela Unesco “Cidade Criativa pela
Gastronomia”.
Um lugar assim, é claro, valoriza ingredientes e temperos.
Seus mercados não são simples pontos de
venda. São lugares de vivências e congraçamento, inclusive com os turistas.
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MERCADO CENTRAL DE BELO HORIZONTE

Fundado em 1929, o mercado caminha firme
para comemorar seu centenário. Foi considerado, o terceiro melhor mercado do mundo, pela
Revista Tam Nas Nuvens, em 2016. É o atrativo
turístico mais visitado da capital mineira e recebe mais de 30 mil visitantes ao dia, entre turistas e belo-horizontinos que vão em busca de
produtos e serviços.
No local é possível encontrar, entre as 400 lojas,
quase tudo que é produzido em Minas, desde
os artesanatos, queijos, doces, temperos, aromas e sabores marcantes da cultura mineira.
Segundo alguns mais apaixonados, se não tem
no mercado, nem existe!
O bom mesmo é andar sem rumo e sem pressa.
Puxar assunto e ganhar um provinha de tudo
o que há de bom e do melhor. Depois você volta escolhendo. Só cuidado, porque dificilmente
você vai sair na mesma porta que entrou.
O prato mais famoso é o fígado acebolado com
jiló, sempre acompanhando de uma cerveja gelada, e degustado em pé pelos muitos frequentadores.
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MERCADO CENTRAL DE BELO HORIZONTE
CONFIRA NOSSA SELEÇÃO
DE 10 LOJAS IMPERDÍVEIS
1 – TRADICIONAL LIMONADA
2 – DU PAIN
3 – PRAÇA DO ABACAXI
4 – CAFÉ DOIS IRMÃOS
5 – COMERCIAL SABIÁ
6 – ROÇA CAPITAL
7 – BAR DA LORA
8 – CASA CHEIA
9 – CACHAÇA DE MINAS
10 – CERVEJARIA DÜNN
Av. Augusto de Lima, 744, Centro
Segunda-feira a sábado, das 8h às 18h
Domingo e feriado, das 8h às 13h
mercadocentral.com.br
(31) 3274-9434
Gratuito
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MERCADO CENTRAL DE BELO HORIZONTE
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MERCADO NOVO

Depois de muitos anos de ostracismo o Mercado Novo recuperou a forma, caiu no gosto
dos jovens da cidade e foi ocupado por estabelecimentos criativos de diferentes segmentos
como brechós, galeria de arte e até uma loja de
fotografia analógica!
Mas como ninguém é de ferro, a grande atração são os “comes e bebes”. Até nisso a turma
é criativa e inventa moda sempre reverenciando a tradição mineira.
É possível variar o cardápio escolhendo itens
como chopes, drinks, vinhos, petiscos, pratos,
sorvetes, tudo artesanal e com releituras de
comida mineira!
O Mercado Novo tem uma mistura da tradição
mineira com a inovação da gastronomia contemporânea.
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MERCADO NOVO
CONFIRA NOSSA SELEÇÃO
DE 10 LOJAS IMPERDÍVEIS
1 – MASCATE RUNERIA
2 – ROTISSERIA CENTRAL
3 – FUBÁ CULTURA DO MILHO
4 – MURETA CHOPPERIA
5 – ORTIZ PÃO MOLHADO
6 – GIRA VINHOS
7 – ALENTO SORVETES
8 – MASSA MERCADO
9 – COZINHA TUPIS
10 – CACHAÇARIA LAMPARINA
Av. Olegário Maciel, 742, Centro
Segunda-feira a sábado, de 11h às 22h
@mercadonovobh
(31) 3271-9078
Gratuito
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MERCADO NOVO
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A Rua Sapucaí é o novo point de Belo Horizonte.
Ali fica a galera jovem e descolada e um
dos mais novos pontos turísticos da cidade, o mirante de arte urbana.
Bloquinhos de carnaval enchem as ruas da
região, passando pelo Viaduto Santa Tereza e pela Praça da Estação.
Debaixo do viaduto rolam ainda duelos de
MCs, que colocaram a capital mineira no
cenário nacional do rap.
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PARQUE MUNICIPAL
AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti
é o lugar ideial para quem quer dar uma pausa na correria do dia a dia ou respirar um pouco de ar puro cortando caminho entre algumas
das mais importantes ruas e avenidas de Belo
Horizonte.
O Parque Municipal fica entre o centro da cidade e a região hospitalar. Abriga o Teatro Francisco Nunes, o orquidário, um parque de diversões e os fundos do Palácio das Artes. Ao
longo do ano é palco de apresentações artísticas e de diferentes festivais. Tem três lagoas,
árvores exóticas e nativas, mais de 100 espécies de aves e outros animais.
Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro
Terça-feira a domingo e feriados, das 6h às 18h,
fazer agendamento
(31) 3277-4161
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-municipal-americo-renne-giannetti
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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PARQUE MUNICIPAL
AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI
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CENTRO DE ARTESANATO MINEIRO

O Centro de Artesanato Mineiro (Ceart) foi fundado em 1969 e mantém um acervo de mais
de 20 mil peças feitas com matérias primas
diversificadas como cerâmica, madeira, vidro,
metal e fibras por artesões mineiros.
As obras retratam a riqueza cultural de Minas
Gerais, marcada por influências religiosas, cotidianas e regionais. Por meio delas é possível
conhecer traços de personalidade do povo mineiro, seus costumes e suas tradições.
Avenida Afonso Pena, 1537, Centro
Segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 20h
Domingo, de 9h às 14h
centrodeartesanatomineiro.com.br
(31) 3222-0981
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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CENTRO DE ARTESANATO MINEIRO
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VIADUTO SANTA TEREZA

O Viaduto Santa Tereza é um dos símbolos da cidade de Belo Horizonte. Construído em 1929, foi
projetado pelo engenheiro Emílio Baumgart, um
destaque entre os profissionais das estruturas
de concreto armado no Brasil. O arrojado viaduto, imortalizado também pelo livro “Encontro
Marcado”, do escritor mineiro Fernando Sabino,
passada pelas ruas da capital mineira, cumpre
também o papel de portal para o bairro que lhe
deu o nome: Santa Tereza.
É famosa a foto do poeta Carlos Drummond de
Andrade escalando os arcos do viaduto, sendo
ameaçado de prisão pela aventura. A empreitada
depois foi repetida pelos “Quatro Cavaleiros do
apocalipse”, composto pelos escritores Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Resende e
Paulo Mendes Campos, que também se arriscavam nos arcos do Viaduto Santa Tereza.
Localizado na região Leste de Belo Horizonte,
Santa Tereza é um dos maiores centros culturais
da cidade. Também conhecido pela intensa vida
noturna, em virtude dos vários bares e restaurantes, o local constantemente é palco de shows,
mostras e eventos.
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MIRANTE DE ARTE URBANA DA
RUA SAPUCAÍ

O Circuito Urbano de Arte (Cura) deixa como
legado para a capital mineira o primeiro Mirante de Arte Urbana do mundo. Não existe registro de outro festival em que o público possa
acompanhar ao vivo, de um só ponto, as pinturas das obras.
Atualmente são 10 os murais que podem ser
vistos da rua Sapucaí. Os murais pintados tem
entre 450 e 1.700 metros quadrados, sendo
um deles o mural mais alto pintado por uma
mulher na América Latina com 56 metros de
altura.
Os artistas plásticos participantes do Cura:
Priscila Amoni, Milu Correch, Thiago Mazza,
Hyuro, Criola, Comum, Marina Capdevila, Dms
e Acidum Project. Além do visual, vale destacar
a vocação do local como área gastronômica e
espaço para realização de eventos.
Rua Sapucaí, s/nº, Floresta
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MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS

Ocupando a majestosa Estação de Belo Horizonte, o Museu de Artes e Ofícios é um tributo aos trabalhadores do período pré-industrial
brasileiro. Alas dedicadas por exemplo à cerâmica, ourivesaria, mineração, comércio e têxtil,
com objetos, instrumentos e utensílios originais dos séculos XVIII ao XX.
Construído para receber pessoas e cargas,
o próprio prédio da Estação, inaugurado em
1922, é um testemunho da saga de trabalhadores que chegaram de todas as partes do mundo para construir e fazer da Capital o seu lugar
no mundo.
Praça Rui Barbosa, 600, Centro
Quarta-feira a sexta-feira, de 11h às 17h
Sábado e feriado, de 9h às 17h
mao.org.br
(31) 3248-8600
Gratuito
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS
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PRAÇA DA ESTAÇÃO

A Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da
Estação, foi construída em 1904. A estação ferroviária era a porta de entrada para os materiais e
equipamentos destinados às obras da nova capital.
Dispõe de uma ampla área livre, de 12 mil m²,
com dois conjuntos de fontes enormes, que brotam do piso sem formação de lago, e iluminação
especial de 12 postes laterais. Esses recursos
permitem a utilização da área livre para manifestações culturais e políticas, uma tradição no local
desde os anos de 1970.
A praça adquiriu o perfil atual com as obras de
sua reforma, em 2003, que incluíram a instalação de piso em concreto avermelhado. A pintura do prédio principal da estação, em tons ocre e
cinza, deu destaque à torre do relógio e enfatizou
as esculturas brancas de figuras femininas no
topo um conjunto que termina com uma elegante cúpula encimada por uma flecha.
Além de abrigar o Museu de Artes e Ofícios, desde 2005, a Praça da Estação, é palco de importantes eventos artísticos e manifestações políticas da cidade.
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Belo Horizonte é repleta de bares e restaurantes de excelente qualidade.
Tem alguns dedicados a famosa comida
mineira, outros que privilegiam a culinária contemporânea, e muitos que fazem
a fusão destas duas.
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RESTAURANTE XAPURI

O Restaurante Xapuri, com mais de 30 anos
de tradição, oferece deliciosos pratos típicos
em um espaço rústico e aconchegante. A comida é feita no fogão a lenha e o restaurante
ainda conta com um buffet completo de doces
mineiros. Experimente a linguiça na chapa, o
bolinho de mandioca e o saboroso Frango Preguento do Bento!
Rua Mandacarú, 260, Pampulha
restaurantexapuri.negocio.site
(31) 3496-6198
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REDENTOR BAR

O Redentor Bar fica em uma das esquinas
mais concorridas de Belo Horizonte. O bar tem
um self-service gourmet com petiscos e pratos deliciosos. Não deixe de provar o jabá porta
bandeira, o bolinho de feijoada e o ceviche de
banana. E para acompanhar, chope gelado, caipirinha e até aperol spritz!
Rua Fernandes Tourinho, 500, Funcionários
redentorbar.com.br
(31) 3284-1175
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SALUMERIA CENTRAL

A Salumeria Central, que mistura a tradicional
culinária italiana e o inigualável tempero mineiro, é o melhor restaurante da Rua Sapucaí! Especializada em embutidos, lá a gente se delicia
com a pancetta, copa lombo, presunto cru, salame tenro, lombo defumado picante e salame
colonial. A feijoada e a porchetta romana também são sensacionais. De dar água na boca!
Rua Sapucaí, 527, Floresta
@salumeria.central
(31) 3234-0657
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FUBÁ CULTURA DO MILHO

O Fubá fica no Mercado Novo e tem uma decoração linda, com moinho de pedra, lambe lambe na parede e muitos objetos antigos como
balança, caixa registradora e porta-retratos.
Tudo que é servido é à base de milho, que tem
procedência garantida. Da cozinha saem delícias como pasteizinhos de angu recheados
com abobrinha e queijo, bolinho de canjiquinha
com costelinha e polenta com ragu de linguiça!
Av. Olegário Maciel, 742, Centro (Mercado Novo)
@fubanomercado
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ROTISSERIA CENTRAL

A Rotisseria Central serve rango raiz com alma
mineira! Com muita técnica, os cozinheiros
transformam ingredientes do dia a dia em pratos saborosíssimos com preços acessíveis.
Prove a coxinha de língua, o croquete de copa
lombo e o arroz de costela.
Av. Olegário Maciel, 742, Centro (Mercado Novo)
Rod. Januário Carneiro, 20, Vila da Serra (LayBack)
@rotisseriacentral
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A rede hoteleira de Belo Horizonte é ampla e variada, com opções para diferentes perfis e necessidades.
A maioria dos hotéis estão na região
Centro-Sul e pertencem a grandes redes,
o que garante o padrão de qualidade.
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TRYP BELO HORIZONTE SAVASSI

O Tryp Savassi é um dos hotéis mais bonitos
de Belo Horizonte. O prédio é todo espelhado,
o lobby tem lustre de cristal enorme, o banheiro é de mármore, tem fotos de Minas Gerais
na decoração e o bar é um charme só. O café
da manhã é delicioso, com várias opções de
cafés, destaque para itens saudáveis, como o
açaí e whey.
Rua Gonçalves Dias, 30, Funcionários
trypbhsavassi.com.br
(31) 3615-1300
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HOLIDAY INN BELO HORIZONTE
SAVASSI

O Holiday Inn é super aconchegante e tem ótima localização. A decoração é linda, com móveis de cores sóbrias, que contrastam com o
colorido do carpete. A “maior cama de BH” garante uma excelente noite de sono, e o café da
manhã com omelete e croissant te deixa feliz
pelo resto do dia.
Rua Professor Moraes, 600, Funcionários
holidaybelohorizonte.com.br
(31) 3064-6555
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BOURBON BELO HORIZONTE
SAVASSI

O Bourbon tem janelões de vidro, que garantem uma vista imbatível da cidade. Os quartos
são amplos e confortáveis. A piscina é uma das
maiores de hotéis de Belo Horizonte e tem ainda sauna e academia.
Av. Afonso Pena, 3761, Serra
https://www.bourbonsavassi.com.br/
(31) 3268-3800
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MERCURE BELO HORIZONTE
LOURDES

O Mercure Lourdes é o maior hotel da bandeira na América Latina, com 384 apartamentos. Conta ainda com academia, sauna, piscina
aquecida, salão de beleza, espaço de eventos,
floricultura e estacionamento. E é pet friendly!
Aceita cachorros de porte pequeno e médio.
Av. Contorno, 7315, Lourdes
all.accor.com/hotel/3575/index.pt-br.shtml
(31) 3298-4100
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NOBILE INN PAMPULHA

O Hotel Nobile Inn Pampulha fica a apenas
1km da Lagoa da Pampulha e tem decoração
temática da região. No lobby tem uma parede,
com desenhos dos principais monumentos, e
nos quartos tem um papel de parede com os
passarinhos do Portinari, iguais aos dos azulejos da igrejinha! A melhor opção custo benefício de hospedagem na Pampulha!
Av. Professor Magalhães Penido, 378, São Luiz
https://www.nobilehoteis.com.br/hoteis/nobile-inn-pampulha/
(31) 3888-6100
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Para apresentar os 5 roteiros por Belo
Horizonte, convidados 5 influenciadores
digitais das áreas de turismo e de gastronomia.
Eles percorreram os pontos turísticos
mostrados aqui no guia e compartilham
a seguir como foram suas experiências.
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Nada melhor do que falar de um lugar que
você considera praticamente como o quintal
da sua casa, não é mesmo?
Beagá é a capital do meu estado e moro a cerca de 30 km desta linda cidade. Sempre que
posso, adoro visitá-la. Mas sei que tem muita
gente que mora nela ou está pertinho como eu
e ainda não conhece boa parte dos seus atrativos.
Fui convidado para participar do evento #VemPraBH
para apresentar a cidade aos mineiros e também aos nossos queridos turistas. Fiquei responsável por apresentar o roteiro Liberdade,
com um passeio cheio de cultura e história.
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AMILTON MACHADO
@Turisteiro

TRYP SAVASSI
O dia começou saindo do Hotel Tryp Savassi,
uma ótima opção de hospedagem que fica a
poucos quarteirões da Praça da Liberdade, o
coração cultural da capital mineira. Depois de
tomar um café reforçado com direito a muito
pão de queijo, saímos para explorar o roteiro.

PRAÇA DA LIBERDADE
Ao caminhar pela praça o turista vai perceber muitos traços da antiga cidade, que tinha
aquela região como o centro político e sede
do governo. Um dos melhores lugares para fotografar é na frente do edifício Niemeyer com
suas curvas sinuosas. Fica bem perto do coreto.
É comum encontrar moradores e turistas caminhando ou simplesmente relaxando nesse
espaço que é o meu cartão postal favorito de
Beagá. Considero a decoração de natal imperdível, sempre que posso vou vê-la.
Hoje vários dos prédios históricos seguem preservados e viraram museus, inclusive com entrada gratuita. Só no seu entorno estão 16 espaços e nesse roteiro visitamos seis deles:
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@Turisteiro

MEMORIAL MINAS GERAIS VALE
Localizado no antigo prédio da Secretaria de
Fazenda, esse Museu conta muito da história,
cultura e tradições de Minas Gerais. Com espaços descontraídos e interativos pode ter certeza que vai te surpreender. São mais de 30 salas com exposições e as minhas favoritas são:
fazenda mineira, vilas mineiras e o panteão da
política com suas animações bem divertidas.

MM GERDAU - MUSEU DAS MINAS E
DO METAL
Esse museu ocupa a antiga Secretaria de Educação do Estado e também é conhecido como
prédio rosa. Nele você vai encontrar vários metais preciosos e muitos estilos de arquiteturas
que podem defini-lo como eclético. Tente observar os detalhes do teto e não deixe de conhecer a sala das estrelas, onde é possível ver
vários metais através de lunetas.

REDENTOR BAR
Pausa para o almoço. Da praça da liberdade
a opção que indico é o restaurante Redentor,
com farto buffet. É possível pedir pratos e porções prontas, mas não deixe de experimentar
o jabá porta bandeira (carne seca desfiada), a
costelinha com molho de jabuticaba e o bolinho de feijoada. Para chegar até o restaurante
da para ir caminhando, mas se quiser poupar
as pernas é só pedir um aplicativo de transporte. O restaurante fica numa esquina super
charmosa e na zona boêmia da cidade. É uma
boa opção também para o happy hour.
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CASA FIAT DE CULTURA
Em razão da pandemia a Casa Fiat de Cultura
decidiu manter suas portas fechadas por tempo indeterminado, mas está com uma intensa
programação on-line que pode ser encontrada
nos seus canais de comunicação. Ainda sim, na
volta do almoço, vale a pena passar em frente
dela para apreciar o maior quadro de Portinari,
que retrata a vinda dos inconfidentes da antiga
capital Ouro Preto para Belo Horizonte.

CCBB
O CCBB é um dos espaços mais procurados
tanto pelos moradores quanto pelos turistas que visitam Beagá. Por ali você vai encontrar algumas das exposições itinerantes super
badaladas. Durante a visita aprendi algumas
curiosidades: repare que os pisos de tacos de
nenhuma das salas se repetem. O local já foi a
antiga cadeia com um pátio enorme que hoje
abriga dois cafés, shows de jazz e muito mais.
Aliás, por falar em café, a arquitetura do prédio
foi inspirada na república do café com leite e,
por isso, tem vários traços em homenagem ao
café nos detalhes das portas e em outros elementos decorativos.

PALÁCIO DA LIBERDADE
Terminando o circuito, visitamos o prédio ícone deste roteiro que abrigou por muitos anos o
centro administrativo do Governo. Por fora não
dá pra se imaginar a suntuosidade e a riqueza
de detalhes em suas salas. Assim como a maioria dos edifícios da praça tem estilo eclético,
uma das coisas que mais me impressionou foi
sua escadaria de ferro.
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A guia de turismo me contou que uma antiga
moradora do casebre que foi derrubado para
construção do palácio rogou uma praga de que
todo governador do estado, de número par,
sairia de lá no caixão. E assim foi com Silviano
Brandão, João Pinheiro, Raul Soares e Olegário
Maciel. Pode até ser lenda, mas por via das dúvidas, Juscelino Kubitschek, mandou construir
o Palácio das Mangabeiras para servir de residência oficial.
Se é verdade eu não sei, mas uma coisa certa é
que a vista da sacada principal para as palmeiras imperiais da praça da uma foto linda, não
deixe de fazê-la.
O circuito liberdade é perfeito para um dia turistando por Beagá, espero que você desfrute
muito da nossa capital e quando puder
#VemPraBH!
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Nasci em Belo Horizonte, no início da década
de 80, e achava que conhecia bastante da minha terra natal.
Até que a Luana e o Marden do Turismo de
Minas convidaram a mim e meu esposo Fábio para realizarmos um roteiro pela região do
Mangabeiras, que é parte integrante do projeto
#VempraBH. E, é esse roteiro que, carinhosamente, apresento a você!
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BOURBON BELO HORIZONTE
SAVASSI
O hotel escolhido para este roteiro foi o Bourbon Belo Horizonte Savassi, que achei ideal para
quem deseja visitar a região do Bairro Mangabeiras, já que o mesmo está localizado em plena
Afonso Pena, a 1,6 km da Praça do Papa, o que é
possível fazer em uma breve caminhada de uns
20 minutos, ou a 5 minutos de Uber ou Táxi.

PARQUE DAS MANGABEIRAS
E o primeiro ponto de parada do nosso roteiro foi
no Parque das Mangabeiras, que abriga a maior
área verde da cidade e proporciona momentos
muito agradáveis ao ar livre, próximo a extensa
fauna e flora. É possível fazer caminhadas, trilhas,
fazer piquenique, ou simplesmente sentar sob as
copas das árvores e observar o canto das aves,
ou o barulho do vento em suas folhas. E o mais
engraçado é que ainda não conhecia o Mirante
da Mata também localizado no interior do parque, que, além de um caminho belíssimo, possui
uma vista impressionante da nossa cidade.

ROTISSERIA CENTRAL
Saindo de lá, seguimos direto para nosso almoço na Rotisseria Central, que serve – como eles
mesmos dizem- “um rango raiz”, numa fusão
muito criativa de comida mineira e asiática. E as
nossas escolhas foram croquete de copa de lombo com emulsão de limão caipira e mostarda, coxinha artesanal de língua de boi com maionese
de urucum (se nunca comeu língua de boi, excelente oportunidade para experimentar!!!).
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Pedimos ainda uma barriga de porco assada lentamente com geleia de amora, e para finalizar as
entradinhas, um delicioso queijo coalho crocante.
E se você pensa que não teve espaço para o prato principal, o arroz frito de frango, com quiabo
grelhado, farofa de couve e ovo mole, foi de comer rezando! Super aprovado e recomendado!

MIRANTE DO PARQUE DA SERRA
DO CURRAL
Depois seguimos para um outro mirante que eu
jamais imaginava que existisse em minha própria cidade: Mirante do Parque da Serra do Curral. Na verdade, eu também não sabia que o Parque da Serra do Curral era aberto ao público! E o
que mais me surpreendeu foi que, em uma curta
trilha de quase 2km, chegamos em um ponto super alto de BH, onde se avista desde a Lagoa da
Pampulha, até a Cidade Administrativa e o Aeroporto Internacional. A partir do mirante, também
é possível realizar trilhas que prestigiam a vista
tanto da nossa cidade, quanto da vizinha Nova
Lima, inclusive para um dos maiores lagos de mineração da América Latina.

RUA DO AMENDOIM
Também não pode ficar de fora do roteiro, a Rua
do Amendoim, que ficou conhecida por uma “estranha força magnética” fazer com que os carros, mesmo parados e desligados (sem pisar no
freio), subam a ladeira. Será que isso é realmente verdade ou é apenas uma ilusão de óptica da
rua, que faz você acreditar que se trata de uma
subida, quando na verdade é uma descida? Sei
que passei muito tempo da minha infância acreditando que realmente os carros subiam a “ladeira” desligados!
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PRAÇA DO PAPA
E finalizando nosso roteiro pelo Mangabeiras,
passamos na Praça do Papa, que na verdade
chama-se Praça Governador Israel Pinheiro,
mas ficou conhecida a partir da década de 80,
quando o Papa João Paulo II visitou a cidade.
A Praça do Papa possui uma vista impactante da cidade, que fica ainda mais bela com o
cruzeiro e o monumento da paz (que também
foi uma grata surpresa saber sobre seu significado). O fim da tarde estava lindo! Um pôr do
sol de cair o queixo, ideal para um piquenique
a dois, apreciando nosso verdadeiro belo horizonte.
Bem, quero ‘turistar’ mais vezes em minha
própria cidade! Muito obrigada pelo convite,
Turismo de Minas!
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Minas Gerais foi coroada como uma das 10 regiões mais acolhedoras do mundo. Como não
amar nosso estado?
E aqui na capital nós temos um pessoal que
brilha na hora de preparar as nossas delícias
culinárias.

93

CLARA SENRA
@clarasenra_

HOLIDAY INN
O passeio começou com uma noite super
agradável no Holiday Inn ao lado da minha família (Caio, meu marido e Helena, nossa filha
de 2 anos). Ficamos duas noites e amamos o
café da manhã (muito completo e cheio de opções saudáveis que eu adoro! Hehe..). Helena
em especial, tomou uns dois copos de suco
verde Detox.

MERCADO CENTRAL
Acordamos cedinho e já fomos para nosso
querido Mercado Central. O Mercado reúne o
melhor de Minas, as comidas típicas, o artesanato, a cultura e a nossa tradição. Pelos corredores sentimos, aromas, temperos, cores e
provamos comidinhas com sabor de história.
Eu amei conhecer a famosa limonada do mercado (desde 1938). Azedinha no ponto certo e
nada doce. Perfeita! Passamos no Jajá do Abacaxi e degustamos um abacaxi docinnnn. Que
fruta boa viu?!
E o que não pode faltar aqui em Minas, hein!?
Queijo, é claro! Fomos em um quiosque bem
tradicional que chama Trailler & Cia, do nosso
amigo Otávio. Lá encontramos vários produtos
tradicionais de Minas e um queijo Canastra divino.
E antes de encerramos o passeio, demos um
pulo na parte de artesanato, onde encontramos lindas peças feitas por artesãos aqui mesmo do nosso estado.
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MERCADO NOVO
Próxima parada, Mercado Novo. O “Velho” Mercado Novo está localizado na área central da
capital mineira, um lugar dedicado a eventos
culturais e para quem gosta de uma boa comida e excelentes bebidas artesanais.
Almoçamos no restaurante “Fubá “. Ahhhh,
como eu amei esse lugar. Eles fazem o próprio
fubá e tudo lá é produzido com essa iguaria
mineira. Comemos uma polenta cremosa com
ragu de linguiça, pasteizinhos de angu, bolinho
de canjiquinha, bolo de fubá e pamonhas doce
e salgada. Tudo maravilhoso!!!
Outro destaque especial foi o Xeque Mate.
Uma bebida mista a base de chá mate, rum artesanal, guaraná e limão. Tomamos um drink
lá, sensacional! Leve e refrescante.
Posso dizer que belzonte é um lugar acolhedor, de gente simples, de bom papo e sempre
disponível para te receber de braços abertos.
A nossa culinária é assim. Tem sabor, história e
muito aconchego.
#VemPraBH e sinta de perto o nosso jeitin
amoroso de te receber!
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NOBILE INN PAMPULHA
Na região da Pampulha, há hospedagens para
todos os bolsos e perfis de viajantes, desde
hostels até hotéis mais luxuosos. Para quem
busca hospedagem com bom custo-benefício,
a nossa dica é o hotel Nobile Inn Pampulha,
que possui uma localização próxima à lagoa,
quartos completinhos, estacionamento e preços convidativos.

96

CRIS, RENATO E THALES
@PegadasnaEstrada

CONJUNTO MODERNO DA
PAMPULHA
A Pampulha é sem dúvidas um roteiro imperdível em Belo Horizonte e é a cara da cidade. Em
um único dia, você pode visitar as suas principais atrações, como a famosa Igrejinha da
Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube,
o Museu Casa Kubitschek e o Museu de Arte
da Pampulha. Ao longo das visitas, você verá
uma integração perfeita entre arte e arquitetura, com obras de Oscar Niemeyer, jardins de
Burle Marx e murais de Cândido Portinari.

XAPURI
Localizado próximo à Lagoa da Pampulha, o
restaurante Xapuri oferece o melhor da culinária mineira em um ambiente rústico e familiar.
Lá você encontrará o famoso tropeiro, frango
com quiabo, costelinha, linguiça da casa, doces
artesanais e muito mais. Para quem viaja com
crianças, a boa notícia é que o Xapuri possui
espaço kids e fraldário, o que ajuda bastante!
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ZOOLÓGICO, AQUÁRIO E PARQUE
GUANABARA
Para quem viaja com crianças, a nossa dica é
visitar ainda o Zoológico de BH, que possui animais como gorila, elefante, leão, camelo e rinoceronte. Dentro do Zoológico você encontrará
também o Aquário da Bacia do Rio São Francisco, um aquário temático, que retrata as riquezas culturais do “Velho Chico”. Outras dicas
que podem animar os pequenos e toda a família são fazer uma parada no Parque Guanabara, com brinquedos para todas as idades, e
alugar uma bike na orla da Pampulha para percorrer a sua ciclovia.

MUSEU BRASILEIRO DO FUTEBOL
E MINEIRÃO
Ainda na região da Pampulha, é possível conjugar uma visita ao Museu Brasileiro do Futebol,
localizado dentro do Mineirão, e fazer um tour
completo pelos bastidores do maior estádio
de futebol de Minas Gerais, também conhecido como o “Gigante da Pampulha”. Na saída do
estádio, não se esqueça de tirar uma foto no
famoso letreiro “I amineiro”.
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MERCURE LOURDES
O hotel Mercure Lourdes possui estrutura
completa para atender bem os hóspedes, conta com funcionários bilíngues, recepção 24 horas, restaurante, bar, café da manhã com muita
variedade, academia, salão de beleza, serviço
de massagem, piscina, sauna, sala de eventos,
lava jato e estacionamento. As acomodações
são aconchegantes, bem equipadas e proporcionam uma vista panorâmica da cidade. O
Mercure é pet friendly, hospeda cachorros de
qualquer porte, além disso, disponibilizam tapetes higiênicos, caminhas e potes para água e
comida. Adoramos a experiência, é um luxo!
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PARQUE MUNICIPAL
O Parque Municipal Américo Renné Giannetti é um refúgio da natureza em meio ao centro
urbano, possui fauna e flora riquíssimas e lindas lagoas em uma ampla área verde. Muito
convidativo para passear com a família e o pet,
praticar atividades físicas, fazer piqueniques e
respirar o ar puro.

CENTRO DE ARTESANATO MINEIRO
O espaço mantém um acervo com aproximadamente 20 mil peças artesanais, feitas, principalmente, com madeira, cerâmica, metal e
vidro, que retratam a cultura e a tradição do
povo de Minas. É um bom lugar para comprar
souvenirs de qualidade.

MIRANTE DE ARTE URBANA DA
RUA SAPUCAÍ
Para quem gosta de arte urbana, a rua Sapucaí
se tornou uma das mais novas atrações turísticas de BH, um museu a céu aberto com obras
de artes pintadas nas fachadas dos prédios.
Em seu entorno há vários bares e restaurantes
para quem quer apreciar a culinária mineira.

SALUMERIA CENTRAL
O restaurante Salumeria Central na rua Sapucaí
é especializado em carne suína. A famosa “Feijoada Completa” é um dos pratos mais pedidos,
preparada na panela de barro, acompanhada de
arroz, farofa, couve e laranja. Para quem quer saborear uma comida mais leve, a pedida é o “Mexido Vegetariano”, seus ingredientes são arroz,
feijão, cogumelo, ovo, legumes, queijo defumado
e chips. Os pets também são bem-vindos!
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MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS
O Museu de Artes e Ofícios é um espaço cultural representativo do trabalhador, que abriga
um acervo com mais de 2 mil peças originais
do século XVIII a XX, entre utensílios, ferramentas e equipamentos que contam a história
e a evolução dos trabalhos.

PRAÇA DA ESTAÇÃO
Está localizada no coração de BH e foi porta de
entrada para recepção de peças e maquinários
que ajudaram a construir a capital. Nela são
realizados shows e eventos, em destaque, o Arraial de Belo Horizonte, uma das maiores festas juninas do Brasil.

VIADUTO SANTA TEREZA
O viaduto foi projetado pelo engenheiro Emílio Baumgart, especialista em construções de
concreto armado. Foi inaugurado em 1929,
com 390 metros de extensão para ligar o centro aos bairros Floresta e Santa Tereza. Desde
2007, o viaduto se tornou palco de encontros
para o Duelo de MCs, uma competição que reúne dezenas de artistas de todo o Brasil para
uma batalha de rimas.
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Para você ter uma experiência ainda
mais completa por Belo Horizonte gravamos vídeos dos 5 roteiros: Liberdade,
Mangabeiras, Mercados, Pampulha e Sapucaí.
São imagens incríveis que vão fazer você
se apaixonar ainda mais por nossa cidade e querer conhecer a capital mineira.

DÊ O PLAY E #VEMPRABH!
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