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Passear pela orla da lagoa e admirar a arquitetura modernista, visitar museus incríveis no maior
complexo da América Latina, se perder pelos corredores dos mercados e experimentar comidas deliciosas, ver uma exposição, assistir a um show ou
admirar o belo horizonte, isso tudo e muito mais
você pode fazer aqui, em BH.
Neste guia juntamos o melhor da cidade, para você
se divertir pelas ruas de Belo Horizonte. Passando
pela Pampulha, pela Savassi, pelos Mercados, pelo
Centro, por Santa Tereza e pelo Mangabeiras. E ainda
tem várias dicas de onde comer e onde se hospedar.
Aqui tem museus, praças, parques, mirante, estádio, igrejas e até palácio, e o melhor, a visitação na
maior parte dos locais é gratuita. Arte, cultura, artesanato e muita comida boa te esperam aqui!
Por falar em comida, BH tem desde feirinhas de
ruas a restaurantes com chefs estrelados. Você
pode começar o dia com um cafezinho e pão de
queijo, almoçar degustando uma cerveja artesanal
e terminar a noite com uma cachacinha!
Este guia faz parte da campanha #VEMPRABH
para fomentar a cadeia produtiva na retomada do
turismo em Belo Horizonte, com ações diversas:
Press trip com jornalistas de São Paulo, vídeos, fotografias, live, concurso fotográfico e campanha de
descontos em hotéis.

#VEMPRABH
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Comida boa, cultura, tradição e arquitetura.
A união da modernidade com ares de interior.
Assim é um pouco da capital mineira, que vai
muito além das paisagens e contornos curvilíneos do gênio da arquitetura Oscar Niemeyer.
Além do título de Patrimônio Mundial da Humanidade concedido, em 2016, ao Conjunto Moderno da Pampulha, a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) também reconheceu a cidade, internacionalmente, pela força da culinária
mineira. Desde 2019, Belo Horizonte é considerada Cidade Criativa da Gastronomia.
Por aqui, o povo é bem hospitaleiro e esteja
certo que em cada parada há alguém interessado em dois dedos de prosa e um cafezinho.
Preparada para receber os visitantes, a metrópole conta com uma seleção de hotéis, bares e
restaurantes de chefs consagrados no cenário
nacional. São opções para todos os gostos e
bolsos.
Venha se apaixonar por “Beagá”!
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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, 8h às 18h
Domingo, 8h às 12h
portalbelohorizonte.com.br
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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
rodoviariadebelohorizonte.com.br/
AEROPORTO INTERNACIONAL
DE BELO HORIZONTE
LMG-800 Km 7,9 s/nº - Confins/MG
0800 037 1547
site.bh-airport.com.br
AEROPORTO CARLOS DRUMMOND
DE ANDRADE (PAMPULHA)
Praça Bagatelle, 204, São Luiz - BH/MG
(31) 3490-2000
infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-belo-horizonte-pampulha-carlos-drummond-de-andrade/
CONEXÃO AEROPORTO
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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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

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

infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-belo-horizonte-pampulha-carlos-drummond-de-andrade/
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

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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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.

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
(Coopertaxi, Ligue Taxi BH, Coomotaxi BH) e
você tem a opção de dar sinal na rua para os
carros brancos com a identificação.
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APLICATIVO
Belo Horizonte é servida pelos principais aplicativos de mobilidade urbana (Uber, 99 e
inDriver) que oferecem tarifas com um bom
custo benefício.

ALUGUEL DE CARRO
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
hotel e passeios nas cidades históricas:
Experience Receptivo ou consulte a lista de
receptivos do Cadastur aqui.

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.
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Em uma época em que o mundo valorizava o
ângulo reto, Niemeyer aplicava seu próprio
estilo, abusando das curvas em seus projetos que remetiam às montanhas de Minas e
aos leitos sinuosos dos rios.
O Conjunto Moderno da Pampulha, referência da arquitetura moderna brasileira, foi inaugurado em 1943. É formado pela Igreja de
São Francisco de Assis; Casa do Baile, atual Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design; Iate Golfe Clube, hoje
Iate Tênis Clube; e o antigo cassino, que se
tornou o Museu de Arte da Pampulha.
Além da assinatura de Oscar Niemeyer, os
espaços contam com a contribuição dos artistas Cândido Portinari e Roberto Burle
Marx. Todos os monumentos estão localizados no entorno dos 18 km de extensão da
Lagoa.
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CASA DO BAILE

O design sem quinas e a presença das curvas,
além de marcar o estilo do arquiteto Oscar
Niemeyer, tinha como premissa oferecer mais
espaço para as pessoas dançarem e se divertirem.
Construída em 1943, a Casa do Baile é a menor
e uma das mais charmosas edificações do
conjunto. O salão circular forma o corpo do edifício, e a marquise sinuosa é um convite para
admirar os jardins e a composição da obra
com a paisagem externa.
Está entre as obras preferidas de Niemeyer e
preserva a memória do arquiteto com desenhos, fotos e frases em seu interior.
Atualmente, funciona como Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design e realiza atividades culturais através de exposições,
seminários e mostras sobre Arquitetura.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 751
prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultu
ra/museus/casadobaile
(31) 3277-7443
Quarta-feira a domingo, 11h às 18h
Entrada gratuita
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CASA DO BAILE
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IATE TÊNIS CLUBE

Antigamente conhecido como Iate Golf Clube,
o espaço foi projetado em 1942. A fachada
em forma de proa é inspirada em um veleiro
e se diferencia das outras obras por apresentar menos curvas em sua estrutura. Destaque
para o telhado em formato em ‘V’, relembrando
uma asa de borboleta, elemento da arquitetura
modernista.
Com estruturas sofisticadas para os eventos
da época, possui dois salões que oferecem
uma vista ampla para a Lagoa da Pampulha.
Tem também dois painéis incríveis, um de Cândido Portinari (Jogo) e um de Roberto Burle
Marx (O Esporte).
Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.350 - São Luiz
(Pampulha)
iatebh.com.br
(31) 3490-8400
Terça-feira a domingo, 7h às 18h
Entrada gratuita
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IATE TÊNIS CLUBE
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IGREJINHA DA PAMPULHA

(Capela Curial São Francisco de Assis)

A Igreja de São Francisco de Assis é a obra mais
famosa do conjunto. Para marcar o modernismo na capital mineira, o arquiteto quebrou padrões e investiu em um projeto inovador, sendo a primeira igreja brasileira com arquitetura
modernista. Por destoar da arquitetura religiosa
mineira, não foi imediatamente aceita pela Igreja Católica, permanecendo fechada e sem uso
por 14 anos.
O seu interior surpreende pela forma e também
a presença dos trabalhos de Cândido Portinari.
O altar-mor possui um grande painel de cerâmica, que retrata São Francisco de Assis, e há
também 14 quadros representando a Via Sacra.
Na área externa, o destaque para as ondas
que fazem referência às montanhas de Minas
Gerais. Juntamente com o painel em azulejo de
Portinari e os jardins idealizados por Burle Marx
compõem esse cartão postal único, que recebe
milhares de visitantes.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.000 - Pampulha
arquidiocesebh.org.br/capela-curial-sao-francisco-de-assis/
Diariamente, 8h às 12h e 13h às 17h
Missa às 7h, 10h30 e 18h
R$ 6
18
18

IGREJINHA DA PAMPULHA

(Capela Curial São Francisco de Assis)
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MINEIRÃO

(Estádio Governador Magalhães Pinto)

Palco de partidas inesquecíveis e títulos
históricos, o Mineirão é ponto marcante no
cenário esportivo da capital mineira, desde a
sua construção, em 1965.
O estádio foi completamente reformado para
a Copa das Confederações de 2013 e a Copa
do Mundo de 2014 e tem capacidade para 62
mil pessoas. A esplanada do Mineirão é uma
atração à parte, utilizada como área de lazer e
prática de esportes pela população. Nos seus
80 mil metros quadrados acontecem grandes
eventos, shows e festivais.
Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001 - São José
estadiomineirao.com.br
(31) 3499-4300
Sábado, domingo e feriados, 10h às 17h
(exceto em dias de jogos)
Consultar funcionamento durante a pandemia
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MINEIRÃO

(Estádio Governador Magalhães Pinto)
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MUSEU BRASILEIRO
DO FUTEBOL

Dentro do estádio Mineirão está localizado o
Museu Brasileiro do Futebol. Aberto ao público
em 2013, o museu leva os visitantes a uma viagem no tempo sobre a história do futebol e seu
contexto social, cultural e político.
No acervo, há itens e relatos de grandes ícones
do futebol que jogaram no Mineirão. É uma
oportunidade de se emocionar conhecendo
mais sobre a história desse esporte que é paixão
nacional.
Av. Coronel Oscar Paschoal, s/nº, Portão G2
estadiomineirao.com.br/museu-e-visita/
Terça-feira a sexta-feira, 9h às 17h
Sábado e domingo, 9h às 13h
A partir de R$10
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MUSEU BRASILEIRO
DO FUTEBOL
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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
prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/map
(31) 3277-7996
Entrada gratuita
Fechado para reformas
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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
prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/
museus/casakubitschek
(31) 3277-1586
Quarta-feira a domingo, 11h às 18h
Entrada gratuita
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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CASA KUBITSCHEK
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Uma das regiões mais cosmopolitas de Belo
Horizonte, concentra grande número de
bares, restaurantes e residências. O nome
remete a uma antiga padaria, da década de
40, que carregava o sobrenome da família
italiana na fachada. A Padaria Savassi se tornou um grande ponto de encontro na época
e, com o passar dos anos, ganhou o coração
dos belo-horizontinos batizando a região.
Rica em entretenimento, a região abriga o
Circuito Cultural da Praça da Liberdade, formado por 22 espaços culturais que contam
a história da cidade e do estado, além de receber grandes eventos e exposições. O complexo é tombado pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais (Iepha).
De dia ou à noite, a Savassi reúne ótimas
opções de entretenimento para conhecer um
pouco mais da capital mineira e o melhor: é
a garantia de um ótimo passeio!
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PRAÇA DA LIBERDADE

Foi construída no final do século XIX, com o
propósito de fazer uma esplanada para sediar
os prédios dos poderes de Minas Gerais.
De uma das margens da praça, se vê o Palácio
da Liberdade, antiga sede do Governo do Estado e, atualmente, parte do Circuito Cultural
da Liberdade. Os jardins e os corredores formados pelas imponentes palmeiras imperiais
acolhem os visitantes e proporcionam uma
vista agradável.
Ao redor da praça estão localizados os museus
e centros culturais que preservam a história e
permitem uma viagem no tempo, arte e cultura em seus grandes acervos.
Caminhando pela praça, é possível visitar as
atrações que estão bem próximas umas das
outras.
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PRAÇA DA LIBERDADE
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MEMORIAL MINAS
GERAIS VALE

Conhecido como Museu da Experiência, o Memorial Minas Gerais Vale concentra um acervo
sobre a cultura, as tradições e as pessoas que
marcaram o estado.
De forma interativa, os visitantes passeiam
por cenários reais e virtuais. Ao longo do ano,
o espaço recebe eventos e exposições que enriquecem ainda mais a experiência da população.
Praça da Liberdade, 640
memorialvale.com.br
(31) 3308-4000 / 3343-7317
Temporariamente fechado
Entrada gratuita
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MEMORIAL MINAS
GERAIS VALE
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MUSEU DAS MINAS
E DO METAL

Aberto ao público desde 2010, o Museu das
Minas e do Metal conta a história da mineração e da metalurgia no estado.
O museu possui 18 salas de exposição e experiências em formato lúdico e criativo, que
convidam o visitante a mergulhar no universo
da geociência e conhecer mais a fundo as principais minas do estado.
Até mesmo o imperador D. Pedro II e sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, ganham vida
para apresentar parte da coleção. O espaço retrata as riquezas dos recursos naturais encontrados em Minas Gerais.
Praça da Liberdade, s/nº - Prédio Rosa
mmgerdau.org.br
(31) 3516-7200
Terça a sábado, 11h às 18h
Entrada gratuita
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MUSEU DAS MINAS
E DO METAL
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CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL (CCBB)

Um dos prédios mais movimentados do circuito, o Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB) tem uma agenda cheia durante todo
o ano. São exposições renomadas, eventos,
shows e teatros, trazendo grandes atrações do
circuito nacional e internacional para a cidade.
A arquitetura é trabalhada no estilo neoclássico por Luiz Signorelli, arquiteto fundador
da Escola de Arquitetura da Universidade de
Minas Gerais (UFMG).
Com 1.200 m² de área para exposição e toda
estrutura para atividades audiovisuais, debates, conferências, oficinas e palestras, o
CCBB/BH figura entre os maiores espaços culturais do país. E para arrematar a visita, ainda
vale a pausa para apreciar um cafezinho no pátio, admirando os traços e cada detalhe do prédio.
Praça da Liberdade, 450
ccbb.com.br/belo-horizonte
(31) 3431-9400
Quarta-feira a segunda-feira, 10h às 22h
Entrada gratuita (consultar agenda)
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CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL (CCBB)
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ESPAÇO DO
CONHECIMENTO UFMG

Compartilhar conhecimento científico de forma mais acessível para a população: essa foi
a motivação para a criação do Espaço do Conhecimento da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG).
O museu permite a interação entre o dia a dia
das pessoas e a ciência. No alto do prédio, há
um observatório astronômico e um planetário,
com sessões que aproximam o universo dos
visitantes. O planetário tem capacidade para
65 pessoas, e o público tem uma visão de 180º
x 360º.
Na fachada externa, o painel digital compartilha imagens sobre artes e ciências, democratizando ainda mais o acesso por quem passa
pela praça.
Praça da Liberdade, 700
ufmg.br/espacodoconhecimento
(31) 3409-8350
Temporariamente fechado.
Terça-feira a domingo, 10h às 17h
Sábado, 10h às 21h
Entrada gratuita para as exposições
Planetário: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia)
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ESPAÇO DO
CONHECIMENTO UFMG
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MUSEU MINEIRO

Antigamente funcionava como sede do Senado Mineiro. Foi idealizado para fazer parte do
Conjunto Arquitetônico original de Belo Horizonte e é um dos mais antigos do estado.
Desde 1982, passou a funcionar como Museu
Mineiro, onde possui exposições de curta e
longa duração, que relacionam patrimônios de
Minas Gerais. Uma forma de preservar e também difundir registros históricos do Estado.
O acervo é referência à história e cultura mineira, representando sua diversidade e pluralidade. Além disso, inclui a Pinacoteca do Estado, que possui obras de famosos artistas
mineiros, como Aníbal Mattos e Celso Renato, além de grandes nomes nacionais como Di
Cavalcanti.
Av. João Pinheiro 342 – Funcionários
museumineiro.mg.gov.br
(31) 3058-1587
Terça-feira a sexta-feira, 12h às 19h
Sábado e domingo, 11h às 17h
Gratuito
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MUSEU MINEIRO
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PALÁCIO DA LIBERDADE

Os traços suntuosos da arquitetura do Palácio da
Liberdade marcam presença nesse cartão-postal da cidade. É um símbolo do Governo de Minas
Gerais, e da sua entrada principal é possível admirar a alameda de palmeiras imperiais da praça.
No interior, salas e salões com pinturas e objetos
de luxo resgatam a história dos que já passaram
por lá ou inspiraram a decoração do lugar. A escadaria nobre com flores e folhagens de ferro batido contribuem para toda a pompa do local, que foi
palco de importantes pronunciamentos ao longo
da história.
No alto da fachada, há outro símbolo marcante de
sua arquitetura: o busto feminino representando a
Liberdade. O local é aberto para visitações, onde é
possível conhecer os detalhes internos e o jardim
externo, além de acompanhar um pouco mais de
perto a história de Minas Gerais. Todo primeiro
domingo do mês, às 10h, é realizada a cerimônia
de Troca de Guarda. Um passeio rico em detalhes
históricos e artísticos.
Praça da Liberdade, s/nº
appa.art.br/palaciodaliberdade
(31) 3224-1919
Gratuita
Consultar funcionamento durante a pandemia
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PALÁCIO DA LIBERDADE
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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
casafiatdecultura.com.br
(31) 3289-8900
Terça-feira a sexta-feira, 10h às 21h
Sábado, domingo e feriado, 10h às 18h
Entrada gratuita
Consultar funcionamento durante a pandemia
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CASA FIAT DE CULTURA
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Os mercados de Belo Horizonte reservam
aos visitantes um leque de opções: tradição,
artesanato e muita comida boa.
O Mercado Central já faz história há mais de
nove décadas e é uma visita imperdível para
quem passa por aqui, além de ser um ponto
de encontro de muitos belo-horizontinos.
Já o Velho Mercado Novo, como o nome bem
diz, é a junção do antigo e do moderno, que
ganhou prestígio e protagonismo na vida noturna e cultural da capital.
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MERCADO NOVO

Entre os tijolos vazados, há muita história no
prédio datado da década de 60. O espaço foi
ressignificado por um grupo de empreendedores que viram a oportunidade de criar um
novo point na cidade, no segundo andar até
então abandonado.
Escolha mais do que certa, desde 2018, quando o espaço foi reaberto, reunindo bares, cervejarias, cachaçaria, brechós e galeria de arte,
entre outras lojas criativas que conquistaram a
população, principalmente, os mais jovens.
O curioso é que as lojas preservam as instalações e as intervenções originais do prédio,
dando um estilo singular ao local.
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MERCADO NOVO
COPA COZINHA
Com opções de café da manhã e sobremesas,
o Copa Cozinha celebra as iguarias da culinária
mineira.
É um convite para desacelerar e apreciar uma
boa xícara de café coado na hora e os quitutes
caseiros, observando a decoração delicada e
vintage.
@copa_cozinha
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MERCADO NOVO
MADE IN BEAGÁ
O espaço valoriza a produção local e retrata a
essência de BH por meio dos produtos de decoração e utilidades domésticas que remetem à
cidade.
Um espaço dedicado aos amantes da capital
mineira.
madeinbeaga.com.br
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MERCADO NOVO
LAMPARINA CACHAÇARIA
Para os apreciadores de uma boa cachaça, visitar a Lamparina Cachaçaria é uma boa pedida. Seja para degustar as cachaças ou os deliciosos drinks.
Na capital dos botecos, não poderia faltar um
lugar para se deliciar com uma boa e velha
bebida raiz.
A turma da Lamparina leva a cultura da cachaça muito a sério, como parte do estilo de vida
dos mineiros, e a bebida faz sucesso com todas as gerações.
@lamparina.cachacaria
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MERCADO NOVO
ORTIZ PÃO MOLHADO
Com molhos saborosos, como o próprio
nome bem diz, no Ortiz Pão Molhado, o pão é
“moiadinho” mesmo, o que torna o lanche ainda mais suculento.
São diversas opções montadas na hora com
pães artesanais e recheios bem mineiros.
A proposta é unir o saboroso com o popular.
Vale a pena experimentar!
@ortizpaomolhado
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MERCADO NOVO
CERVEJARIA VIELA
As cervejas produzidas e engarrafadas no local dão um charme a mais e resgatam a fama
boêmia da cidade.
A Viela nasceu com a ideia de produzir cerveja artesanal de qualidade a preço justo, e tem
feito bastante sucesso.
Os seus rótulos são cada vez mais disputados
entre os apreciadores, e as filas formadas em
frente à cervejaria são a certeza de que vale a
pena experimentá-las.
cervejariaviela.com.br
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MERCADO NOVO
COZINHA DA VÓ ANNA
É na Cozinha da Vó Anna que Minas e Itália se
encontram.
As opções de massas frescas e molhos variados combinam a cultura de dois locais distintos e grandes apreciadores da culinária.
O espaço também funciona como um empório
e é possível levar para a casa os produtos artesanais para não passar vontade.
@cozinha_davoanna
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MERCADO NOVO
ALENTO
Um delicioso sorvete para adoçar a experiência de visitar o Mercado Novo.
Os sorvetes são produzidos de forma artesanal, sem gordura hidrogenada e sem aromatizantes artificiais.
Os sabores são um caso à parte, destaque
para os tipicamente mineiros: queijo, goiabada,
fubá e doce de leite.
@alentosorvetes
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MERCADO NOVO
CAFÉ JETIBOCA
O café moído na hora exala o aroma pelos
corredores.
O ambiente remete a uma cozinha de roça, e
os cafés podem ser preparados de diferentes
formas.
Queijos e doces mineiros são uma boa pedida para o acompanhamento. O café pode ser
apreciado direto no balcão ou, se preferir, você
pode se acomodar por entre as sacas de café.
O importante é se sentir à vontade e curtir a
experiência.
jetiboca.com.br
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MERCADO NOVO
NAONDE CONFEITARIA
As delícias da Naonde Confeitaria são de comer
rezando, como bem diz o ditado.
Com uma variedade de doces, texturas e
sabores, o local é uma ótima escolha para se
deliciar com uma boa sobremesa ou simplesmente adoçar o dia.
@naonde_bh
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MERCADO CENTRAL

Parada obrigatória e um dos comércios mais
tradicionais no centro da cidade. O Mercado Central reúne as principais riquezas de Minas Gerais,
temperos, artesanatos, tradição e cultura.
São cerca de 400 lojas com os mais variados
produtos. Entre uma prosa e outra, é possível
experimentar as delícias e conhecer um pouco
mais das histórias desse tradicional espaço.
Uma vez imerso no mundo do Mercado Central, é impossível sair de mãos vazias. O local
conquista todo mundo e dá vontade de carregar um pouquinho de cada coisa. E se você vai
visitar pela primeira vez, não deixe de dar uma
chance ao famoso prato “fígado com jiló”!
Para aqueles que desejam conhecer em detalhes a história, existe a opção da visita guiada.
O tour é agendado previamente e realizado por
guias bilíngues, de segunda a sábado, das 9h às
17h, e aos domingos e feriados, das 9h às 13h.
Av. Augusto de Lima, 744 - Centro
mercadocentral.com.br
(31) 3274-9434
Segunda-feira a sábado, 8h às 18h
Domingo, 8h às 13h
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MERCADO CENTRAL
TRADICIONAL LIMONADA
A Tradicional Limonada,loja mais antiga do
Mercado Central, desde 1938, já tem fama garantida e é bastante desejada por quem visita
o local.
A receita pode até parecer simples, mas a
combinação dos ingredientes na medida certa
faz a tal limonada ser diferenciada.
@tradicionallimonada
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MERCADO CENTRAL
BAR DA LORA
O campeão de pedidos é o famoso fígado acebolado com jiló.
Em tempos antes da pandemia, a iguaria arrastava centenas de pessoas, que degustavam
em pé no balcão do bar, acompanhada de uma
cerveja gelada.
Há outras opções saborosas no cardápio, mas
sem dúvida o fígado com jiló é a prata da casa.
@bardalora
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Com o passar dos anos, a cidade cresceu e
evoluiu, extrapolando as marcas delimitadas.
Pluralidade é o que se vê pelo centro da capital, com prédios modernos, casarões antigos, residências e comércios, tudo coexistindo em um mesmo cenário e mostrando as
diferentes belezas de Belo Horizonte.
Basta uma caminhada mais atenta pela
região central para se surpreender com a diversidade de contrastes.
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MUSEU HISTÓRICO
ABÍLIO BARRETO

Inaugurado em 1943, o acervo é focado na
pesquisa, cultura e história da capital mineira, desde a época colonial até os dias atuais.
O museu fica no casarão original da antiga Fazenda do Leitão, o que contribui para compreender a identidade e a história de Belo Horizonte. Na parte externa, há um bonde, uma
locomotiva a vapor, um carro de boi e outros itens que integram o acervo. Depois de
conhecer o espaço, ainda vale uma pausa no
restaurante anexo e uma visita na loja do museu.
Av. Prudente de Morais, 202 - Cidade Jardim
prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/mhab
(31) 3277-8573/8572
Quarta-feira a domingo, 11h às 18h
Entrada gratuita
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MUSEU HISTÓRICO
ABÍLIO BARRETO
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MUSEU DE ARTES
E OFÍCIOS (MAO)

Um espaço cultural para contar a história de
trabalhadores sobre a perspectiva dos diferentes ofícios que ali estão representados.
Aberto ao público desde 2006, o museu valoriza a história da indústria mineira e dos trabalhadores que marcaram época.
As peças expostas demonstram como o ser
humano consegue expressar arte por meio do
trabalho e como se deu a evolução das ferramentas ao longo dos anos.
Fica no imponente prédio da antiga estação
ferroviária de Belo Horizonte, na Praça da Estação. Uma curiosidade é que a linha de metrô
passa bem no meio do museu, entre os dois
edifícios interligados por um túnel.
Praça Rui Barbosa, s/nº - Centro
mao.org.br
(31) 3248-8600
Terça-feira a sexta feira, 11h às 17h
Sábado, 9h às 17h
Entrada gratuita
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MUSEU DE ARTES
E OFÍCIOS (MAO)
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EDIFÍCIO MALETTA

O Edifício Arcângelo Maletta é um dos prédios
mais históricos da cidade. Foi construído sobre
o Grande Hotel, na década de 1950.
Dividido em área comercial e residencial, o edifício faz história até hoje. Durante o dia, funciona um comércio dos mais variados tipos:
costureiras, papelarias e um dos maiores sebos da cidade.
À noite, o local dá vida aos bares e reúne muita gente para desfrutar de bons drinks, sentar,
conversar e olhar a vista da varanda. De comida de boteco a restaurante gourmet, o Maletta
concentra uma parte da história da capital.
Rua da Bahia, 1148 – Centro
Entrada gratuita.
Consultar funcionamento durante a pandemia
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PALÁCIO DAS ARTES

É o maior complexo cultural de Minas Gerais e
um dos maiores da América Latina. Vinculado
à Fundação Clóvis Salgado, é referência para
apresentações de escolas de artes visuais, teatro, música, além da Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais.
Foi fundado em 1971 e ocupa local de destaque
na Av. Afonso Pena, a principal avenida da capital. Ao redor, está localizado o Parque Municipal Américo Renné Giannetti e toda sua biodiversidade, que deixam o espaço ainda mais
bonito.
Durante todo o ano, o Palácio das Artes tem
uma extensa agenda de eventos para estimular o acesso da população à cultura. Vale a
pena acompanhar a programação e fazer uma
visita!
Av. Afonso Pena, 1537 - Centro
fcs.mg.gov.br
(31) 3236 -7400
Segunda-feira a sábado, 9h às 21h
Domingo, 16h às 20h
Consulte funcionamento durante a pandemia
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PALÁCIO DAS ARTES
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CENTRO DE ARTESANATO
MINEIRO (CEART)

Para celebrar a beleza do artesanato mineiro, bem no centro da capital, está localizado
o Centro de Artesanato Mineiro (Ceart). Lá, é
possível encontrar peças das mais variadas
com as características do artesanato tradicional e itens que promovem a arte popular de
Minas Gerais.
Fundado em 1969, o espaço expõe o trabalho
de mais de 500 artesãos e mantém um acervo de mais de 20 mil peças. Os produtos também podem ser adquiridos pela loja virtual do
Ceart.
Av. Afonso Pena, 1537 – Centro
centrodeartesanatomineiro.com.br
Segunda-feira a sexta-feira, 10h às 18h
Sábado e domingo, 9h às 14h
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CENTRO DE ARTESANATO
MINEIRO (CEART)
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SALA MINAS GERAIS
ORQUESTRA FILARMÔNICA

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais foi
formada em 2008 com músicos nacionais e
estrangeiros. A qualidade artística é um destaque à parte. e há seis anos foi projetada uma
sala de concerto sede que foi batizada de Sala
Minas Gerais.
O projeto lembra um próprio instrumento musical. As paredes superiores e curvas têm o
objetivo de controlar a propagação do som
e possuem um apelido carinhoso de “velas”,
uma menção às embarcações náuticas, como
se fizessem a música navegar pelo recinto.
O espaço é democrático e torna o clássico
acessível para todos que apreciam a arte.
Para deixar a experiência ainda mais
agradável, a Sala Minas Gerais possui escuta sensível. Vale a pena acompanhar a programação e fazer uma visita! Inclusive, há concertos gratuitos na programação.
Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Barro Preto
filarmonica.art.br/sala-minas-gerais
(31) 3219-9045
Consulte o funcionamento na pandemia
programação e ingressos
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SALA MINAS GERAIS
ORQUESTRA FILARMÔNICA
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Um dos locais mais charmosos da cidade,
o bairro surgiu no entorno do convento de
mesmo nome. Caminhando entre as ruas,
chamam a atenção os vários casarões inspirados na arquitetura francesa do século
XVIII. Boa parte dessas construções ainda
está conservada como residências e outra
parte dando vida a bares diferenciados e espaços como o Cine Santa Tereza, o primeiro
cinema de rua público da capital mineira.
Em Santa Tereza, muito se vê sobre a vida
boêmia e a força cultural que marca Belo
Horizonte. A região também é o berço do
movimento musical Clube da Esquina, que
influenciou a MPB e várias gerações.
No carnaval, as ruas são tomadas pelos foliões
que ocupam os espaços com toda a animação.
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MIRANTE DA SAPUCAÍ

A Rua Sapucaí vem se tornando um ponto
turístico mais badalado, a cada ano. E o número de bares, restaurantes e espaços culturais
que compõem o circuito cresce e se diversifica.
Por iniciativa do Circuito Urbano de Arte
(Cura), o Mirante da Sapucaí é o primeiro mirante de arte urbana do mundo. Do local, é
possível admirar as pinturas gigantescas que
contam histórias e expressam a essência dos
artistas. Os painéis foram pintados para trazer mais cor e contraste com o concreto dos
prédios do centro da cidade.
Apreciar o fim de tarde da mureta da Sapucaí
é um espetáculo à parte, com o pôr do sol iluminando os painéis dos artistas. O local entrou
na lista dos espaços alternativos queridinhos
dos mais jovens e alternativos.
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MIRANTE DA SAPUCAÍ
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VIADUTO SANTA TEREZA

O Viaduto Santa Tereza faz parte da inovação
arquitetônica de Belo Horizonte por utilizar
concreto armado em sua estrutura, na década
de 1920.
O viaduto, além de impactar pela imponência e
estilo, é palco de intervenções artísticas e ponto de concentração de foliões durante o carnaval da capital mineira.
Debaixo do viaduto, marcam presença as
batalhas de MCs, com suas rimas e ritmos em
competições bem disputadas.
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BAR DO MUSEU
CLUBE DA ESQUINA

Foi ali na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis que começaram os encontros musicais entre Milton Nascimento, Wagner Tiso, Fernando Brant, Nivaldo Ornelas, Paulo Braga e os
irmãos Marilton, Márcio e Lô Borges, além de
tantos outros nomes importantes da história
do Clube da Esquina.
Desses encontros surgiram grandes sucessos da MPB. Atualmente, na Rua Paraisópolis,
o Bar do Museu Clube da Esquina guarda as
memórias dessa época. Na esquina está uma
placa em homenagem aos artistas.
São referências, fotos, capas de discos, cartas
e itens que fazem parte do acervo desse movimento tão relevante para o cenário musical
nacional. A fama é tanta que o local atrai público de todas as idades, que admiram o trabalho
desenvolvido pelo grupo.
Rua Paraisópolis, 738 - Santa Tereza
bardomuseuclubedaesquina.com.br
(31) 2512-5050
Consultar o funcionamento durante a pandemia
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BAR DO MUSEU
CLUBE DA ESQUINA
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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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PRAÇA DO PAPA

O nome oficial é Praça Israel Pinheiro, para
homenagear o ex-governador de Minas Gerais,
mas o nome difundido mesmo por todo mundo
na cidade é Praça do Papa, em homenagem à
visita do Papa João Paulo II, em 1980.
Logo após a visita do pontífice, se tornou um
dos cartões-postais mais visitados da cidade.
Mas não é para menos, afinal o local possui uma
bela vista da Serra do Curral, que envolve a capital e ainda oferece um pôr do sol admirável.
Av. Agulhas Negras, s/nº - Mangabeiras
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PRAÇA DO PAPA
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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 panorâmica de Belo Horizonte.
Rua Pedro José Pardo, 1.000, Mangabeiras
prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/mirante-do-mangabeiras
(31) 3246-5030
Sexta-feira a domingo, 9h às 19h, fazer agendamento
Gratuito
Consultar funcionamento durante a pandemia
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RUA DO AMENDOIM

Ilusão ou mágica? Há muitos boatos por trás
da história da Rua Professor Otávio Magalhães
ou Rua do Amendoim, como é popularmente
conhecida.
Esse é um dos pontos turísticos mais curiosos da cidade. O local recebe visitantes com
frequência para ver com os próprios olhos o
carro desligado subindo a rua. Há quem diga
que isso acontece por conta do depósito de
minério subterrâneo imantado, que faz com
que o carro se movimente. Mas a verdade é
que tudo isso é mera ilusão de ótica. Apesar da
sensação da subida, a Rua do Amendoim, pela
sua topografia, na verdade é uma descida. Mas
mesmo sabendo disso, vale a visita para a diversão!
Rua Professor Otávio Magalhães, s/nº - Mangabeiras
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RUA DO AMENDOIM
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MARIA DAS TRANÇAS
Inaugurado em 1950, o restaurante anteriormente chamava-se Bolero, mas como referência
ao penteado da sua fundadora, Maria Clara, foi
substituído por Maria das Tranças. O prato mais
famoso é o Frango ao Molho Pardo, uma receita
que é passada entre gerações. Devido à tradição,
o restaurante ainda possui um local próprio para
abate para garantir que o prato mantenha o mesmo sabor da receita original.
Uma curiosidade é que aos domingos, os clientes
fiéis podem levar sua própria panela de pressão e
garantir uma parcela da famosa receita do Frango
ao Molho Pardo, batizado de Trancinha.
Rua Estoril, 938 - São Francisco
mariadastrancas.com.br
(31) 3441-3708
Segunda-feira a sábado, 11h às 21h
Domingo, 11h às 18h
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QUERIDA JACINTA
Um galpão que combina o rústico e o contemporâneo, moderno, arrojado e colorido. No
cardápio, pratos brasileiros com toques criativos do chef e uma variedade de cervejas artesanais de rótulos próprios e da cervejaria Ouropretana para acompanhar.
Em algumas noites, o espaço deixa de lado o
aspecto de restaurante e ganha status de pub
e se transforma em uma balada ao som de DJs
que animam a casa.
Não deixe de provar a suculenta Coxa Creme!
Rua Grão Pará, 185 – Santa Efigênia
@queridajacinta
Terça e quarta-feira, 11h às 14h30
Quinta e sexta-feira, 11h às 14h30 e 18h às 22h
Sábado, 11h às 22h
Domingo, 11h às 16h

90
90

CANTINA DO LUCAS
Localizada no Edifício Maletta, bem no centro
da cidade, a Cantina do Lucas é um tradicional restaurante da capital mineira, com a decoração bem ao estilo das cantinas italianas.
Fundado em 1962, o restaurante é considerado Patrimônio Cultural de Belo Horizonte e
foi palco de encontros de intelectuais, artistas
e políticos durante o período da ditadura. Não
deixe de provar o famoso Filé Surprise!
Av. Augusto de Lima, 233, loja 18 – Centro
cantinadolucas.com.br
(31) 3226-7153
Segunda-feira a domingo, 11h30 às 00h
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HOFBRÄUHAUS BH
Com sede em Munique (Alemanha) e filiais nos
Estados Unidos, Austrália, Itália, Dubai, China e
Japão, a Hofbräuhaus escolheu Belo Horizonte
para sediar sua primeira unidade na América
Latina.
Um ambiente descontraído e aconchegante,
com capacidade para 350 pessoas e excelentes opções gastronômicas típicas da cozinha bávara.
Deguste o delicioso Joelho de porco ou o famoso biscoito “Pretzel”, que combinam perfeitamente com as cervejas HB.
Viva a verdadeira Oktoberfest em Belo Horizonte!
Av. do Contorno, 7613 – Lourdes
hofbraubh.com.br
Terça-feira a sexta feira, 12h às 14h30 e 18h às 00h
Sábado e domingo, 12h às 00h
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A PÃO DE QUEIJARIA
Como o nome bem diz, o prato principal é o
pão de queijo, na versão tradicional, à base de
diferentes tipos de queijos: Serra da Canastra,
Serro, Serra do Salitre, Alagoa ou Gruyère, ou
recheados.
São opções para todos os gostos. Uma combinação de sabores que valoriza a culinária
mineira. No cardápio ainda há acompanhamentos e sobremesas de dar água na boca. Destaque para a polenta frita e o delicioso ketchup
de goiabada, que confere um toque especial.
R. Antônio de Albuquerque, 856 - Savassi
@apaodequeijaria
(31) 3244-2738
Segunda-feira a sexta-feira, 11h às 22h
Domingo, 16h às 22h
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PASSELI BOULANGERIE
Um local aconchegante e descolado, com um
belo jardim para admirar durante a visita. Ao
passear pela Pampulha, é uma ótima opção
para apreciar um bom café ou iniciar aquele
happy hour.
Pães artesanais franceses com fermentação
natural, croissants variados e muitas outras
delícias no cardápio. O local ainda é petfriendly, ideal para visitar com seu amigo de quatro
patas.
Av. Fleming, 417 - Ouro Preto
passeliboulangerie.com.br
Segunda-feira a sexta-feira, 10h às 19h
Sábado, 9h30 às 19h
Domingo, 8h30 às 13h
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HOTÉIS
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OURO MINAS
O Ouro Minas Palace Hotel é puro luxo. Ser recebido pelo capitão porteiro, de farda e quepe,
adentrar ao hotel pela porta giratória e dar de
cara com um lobby decorado com móveis clássicos sob a claraboia já te faz entrar no clima.
Depois do check-in, deguste o welcome drink
no bar, ao som do piano de calda, e suba de elevador panorâmico para sua suíte. Lá, encontre seu travesseiro favorito no cardápio e tenha
uma estadia relaxante.
Se quiser se sentir ainda mais especial, marque
um horário no salão de beleza do hotel!
A área de lazer com piscina climatizada, jacuzzi,
saunas, sala de jogos, academia e solário é um
convite ao ócio!
Av. Cristiano Machado, 4001 - Ipiranga
ourominas.com.br
(31) 3429-4000
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BH PLAZA
O BH Plaza fica na divisa dos bairros de
Lourdes, Savassi e Centro, e dá para ir a pé na
Feira Hippie, no Mercado Central, na Praça da
Liberdade, no Shopping Cidade e em vários
pontos turísticos da região.
O hotel possui quartos amplos, com janelões
para o belo horizonte, piscina coberta, sauna e
academia.
O café da manhã é delicioso, com destaque
para o pão de queijo. O restaurante serve almoço executivo e à noite o bistrô à meia luz é
uma boa pedida!
Rua dos Timbiras, 1660 - Lourdes
bhplaza.com.br
(31) 3247-4700
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HOLIDAY INN BH
O Holiday Inn tem quartos super aconchegantes,
com uma cama king size ou duas camas queen,
smart TV, chaleira elétrica, banheiro espaçoso e
ótima internet.
O café da manhã é excelente, com opções de frutas, frios, pães, bolos, sucos, chás, croissant, omeletes e tapiocas preparados na hora. Anexo ao
restaurante tem um deck ao ar livre.
Outro ponto alto é a área de lazer. A academia é
bem equipada, a sauna é boa e a piscina é grande
e aquecida. Lugar ideal para dar uma relaxada!
O hotel fica no coração da Savassi, com fácil acesso aos pontos turísticos.
Rua Professor Moraes, 600 - Savassi
holidaybelohorizonte.com.br
(31) 3064-6555
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TRYP BH SAVASSI
O Tryp BH Savassi é lindo! O prédio é todo espelhado, o lobby tem lustre de cristal enorme,
o banheiro é todo de mármore, tem fotos
de Minas Gerais na decoração e o bar é um
charme só.
Os quartos são muito espaçosos, com camas
queen, cafeteira Nespresso, chuveiro de alta
pressão e um janelão com vista para a Serra
do Curral.
No café da manhã, destaque para o açaí, para
os produtinhos fitness e para os diversos tipos
de cafés.
Rua Gonçalves Dias, 30 - Funcionários
trypbhsavassi.com.br
(31) 3615-1300
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NOVOTEL BH
Recém inaugurado, o Novotel tem quartos
moderninhos, restaurante com assinatura do
chef Guilherme Melo e um escorregador na recepção, que é o hit do hotel.
O excelente café da manhã tem queijos mineiros de diversas regiões, suco e geleia de jabuticaba, pão de queijo com receita da avó do chef,
pães da Cum Panio e espumante produzido
em Minas Gerais.
O Nuúu Restaurante serve almoço executivo,
de segunda a sexta, e uma feijoada deliciosa
aos sábados, embalada por chorinho.
O hotel fica no miolinho da Savassi, com localização bem próxima dos pontos turísticos.
Av. do Contorno, 6583 - Savassi
@novotelbhsavassi
(31) 3311-9400
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