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121 lugares surgidos no século 21  



Apresentação/Como ler este guia 
 
Apresentação 
 
Quando concebemos esta publicação, Belo Horizonte estava prestes a completar 120 anos. 
Nossa ideia era circular pela cidade e olhar para seu potencial turístico, mas pensando 
sempre nos próprios moradores. 121 lugares de Belo Horizonte no século 21: era essa a 
premissa. 
 
Veio a pandemia e alguns dos nossos planos foram jogados abaixo, a começar pelo formato 
que imaginamos: uma tiragem impressa e distribuída gratuitamente nos lugares citados pela 
publicação. Às vésperas do envio do nosso projeto para a gráfica, fomos forçados ao 
isolamento e levados a repensar todo o conceito e a função social do guia da vai ter, nossa 
agenda semanal de eventos. Naquele momento, fazia sentido pensar em turismo?  
 
Nossa preocupação também recaiu sobre os lugares que escolhemos: será que eles seriam 
capazes de sobreviver a esse período sem renda? A vai ter prioriza espaços independentes, 
tocados por amigos, familiares, pessoas da cidade. Então, a gente já sabia que alguns 
deixariam de existir. Diante desse cenário, além de dar visibilidade, o que poderíamos fazer 
para tentar ajudar? A resposta já estava, de alguma forma, na ideia inicial. Bastou enxergar: 
Memória. 
 
Com o passar dos meses em isolamento, ficou cada vez mais evidente a noção de que esse 
período seria mais duradouro do que jamais imaginávamos no início de 2020. E que, sim, os 
lugares que fotografamos e sobre os quais escrevemos poderiam não sobreviver, mas 
ficariam marcados como espaços fundamentais para a cultura de Belo Horizonte num 
momento pré-pandemia. E que valia a pena ainda falar sobre eles, mesmo que eles não 
retornassem. 
 
Por isso, convidamos você a passear pela cidade. Alguns desses lugares não resistiram aos 
desafios impostos pela pandemia: passeie por eles por aqui. 
 
Como ler este guia? 
Quem acompanha a vai ter já sabe: nossa seleção – aqui e na agenda – pretende sempre 
abranger espaços em todas as regionais de BH e também da Região Metropolitana. Sabemos 
que nem sempre é possível escapar da Centro-Sul e da Leste, que concentram boa parte das 
ofertas culturais. Mas, sempre que dá, fugimos a estas escolhas. Por isso, não espere uma 
lista só dos lugares da moda – você não precisa da vai ter para ter acesso a isso. Nossa 
seleção é um recorte. Além do nosso olhar como profissionais da cultura, ela tem um quê de 
pessoal. Obviamente, também reflete o olhar da vai ter e de seus leitores (obrigado pelas 
indicações!). Nós frequentamos estes lugares.  
 
Muitos espaços que representavam propostas inovadoras para a cidade, e foram geridos por 
pessoas inspiradoras, fecharam em razão da pandemia. Muitos abriram recentemente e já 
fecharam. No entanto, eles foram mantidos na publicação. Acrescentamos também alguns 
locais que fecharam há mais tempo, mas que tiveram uma contribuição simbólica para Belo 
Horizonte nessas duas décadas.  



 
Um aspecto que merece atenção é o dos estabelecimentos gastronômicos que operaram 
exclusivamente por delivery. No isolamento, com limitadas ofertas culturais ou atividades 
restritas ao ambiente doméstico, o delivery ganhou protagonismo. O elo que nos conecta com 
o bar do nosso coração é aquela comida que chega em uma marmita. Destacam-se também 
novas iniciativas surgidas em 2020 e 2021, que já nasceram funcionando unicamente nessa 
modalidade, como uma experiência de café-da-manhã totalmente vegana e os quitutes 
portugueses entregues em casa. Com a pandemia, a distinção entre espaços físicos e 
serviços de entrega ficou turva: talvez esse seja um importante reflexo do tempo em que 
vivemos. Por isso, alguns deles estão distribuídos pelo mapa.  
 
Nosso guia é totalmente clicável, então sinta-se à vontade para passear pelas categorias, 
marcadores, tipos de atividades. Você também pode ler na ordem que propusemos: 
pensando um dia na cidade, do café da manhã até o fim de noite.  
 

Danielle Pinto e Marcelo Santiago 
 

 
 
 
 
 

  



Índice 
 
 

 
Orientações para esta página: esta página funcionará como um dos índices do guia. Ela 
já vai dar a indicação de como será a disposição dos lugares no guia, então pode ter uma 
linha que funciona como fio entre todas as categorias, indicando que é uma sequência, uma 
sugestão de dia na cidade. Todas as categorias também podem ser clicáveis. Elas podem 
vir com os ícones ilustrados pelo Pedro.  
 
 

Categoria    

1. Pão de queijo 
(e pão de 
quê?) 

Trem Bão Delícias 
de Minas 

Cozinha Libre  

2. Café da 
manhã  

Cozinha Ambuá Copa Cozinha Mona Café 

3. Parque Parque Municipal 
Jacques Cousteau 

Parque Ecológico da 
Pampulha 

Serra da Calçada 

4. Padaria Ancestral Padaria 
Artesanal 

Bagueteria Francesa  

5. Esporte Pista de Skate do 
Barreiro 

Verde Folhas 
Espaço de Aventuras 

 

6. Café OOP Sebastiana Floresça 

Kunta Cafeteria Will Coffee  

7. Museu Muquifu - Museu dos 
Quilombos e Favelas 
Urbanos 

Museu de Artes e 
Ofícios 

 

8. Praça da 
Liberdade 

Espaço do 
Conhecimento 
UFMG 

Centro Cultural 
Banco do Brasil - 
CCBB BH 

 

9. Livraria Livraria Bantu Quixote Livraria, 
Editora e Café 

Livraria Páginas 

10. Arquitetura Museu Casa 
Kubitschek 

Museu da Moda de 
Belo Horizonte - 
MUMO 

Sala Minas Gerais 
 

11. Almoço  NOCA Feijão A Central 



    
 

12. Sorvete Inventiva Alento Picolé do Amado 
 

13. Centro 
cultural 

Centro Cultural Zilah 
Spósito 

Centro Cultural 
Venda Nova 
 
 

Centro Cultural 
Padre Eustáquio 
 

Centro de Referência 
da Cultura Popular 
Lagoa do Nado 

Usina de Cultura  

Centro de Referência 
das Juventudes 

Lá da Favelinha   

14. Galeria de 
arte 

quartoamado Periscópio  

15. Biblioteca Borrachalioteca Casa do Saber   

16. Coisas da 
roça 

Roça Capital Caminho Velho 
Empório e Afeto 

 

 Armazém do Campo Coisas da Roça 
Nossa 

 

17. Cyberpunk Belle Époque   

18. Chá Biboca   

19. Crespos e 
cacheados 

Instituto Todo Black 
é Power 

  

20. Espaço 
multiuso 

Viaduto das Artes Espaço Comum Luiz 
Estrela 

Benfeitoria 

Godarc Odara  

21. Café da tarde Caná Rocco Café  

22. Cinema Cine 104 MIS Santa Tereza  

23. Bolinho Alaíde Botequim Bitaca da Leste  

24. Casa Kasa Invisível  Casa Rosa do 
Bonfim 

 

 Casa de Referência 
da Mulher Tina 
Martins 

Casa Rosa de Marte  



 Casa Anômala   

25. Comida 
itinerante 

Kitutu-Gourmet  Tapioca D'Lu  

26. Bebida 
itinerante 

Jambruna Catuçaí do Nandão  

27. Residência 
artística 

Mama / Cadela Almeida Jacinta 

28. Teatro Zap 18 Espaço Pierrot Lunar  

La Movida 
Microteatro e Bar 

Casa do Beco  

Espanca! Teatro 171  

29. Cozinha 
internacional 

Nesganega 
Africando 

Prazer da Esfiha Namastê 

Canto do Gajo Dona Tomoko 
Izakaya 

 

30. Cozinha 
regional 

Roça Grande Geraes  

29. Hambúrguer Nimbos Bar The Bulls 
Hamburgueria 

 

34. Vegana Las Chicas Vegan Botequim Vegano Tanganica Art Bar 

35. Pizzaria Fabriqueta Santa Pizza  

36. Jantar O Tacho Birosca S2 Pra'tu da Amazônia 

37. Bar 
bandeirinha 

Yanã Bar da Gabi Olÿmpia Coop Bar 

Pajubar Bar do Oreia  

39. Bar Back to Black Afro 
Pub 

Growleria de Arte Bar do Zezé 

40. Duelo Duelo de MCs Disputa Nervosa Circuito 
Metropolitano de 
Saraus 

    

41. Samba e Deu Brasa Espeteria Quintal do Divina Luz O Muringueiro 



Choro 

42. Shows A Autêntica Lapa Multishow Matriz 

43. Noite Casinha NECUP Nelson Bordello 

44. Drag Estação 2000 Olimpo  

45. Karaokê Nzo ye Sobana   

46. Madrugada Gruta Deputamadre Espanta Crise Café 

 
 
 
 

Lista de marcadores 
 

● Comida e Bebida 
● Cultura 
● Noite 
● Passeio 

 
 
 
  



Pão de queijo (e pão de 
quê?) 
 
 

Cozinha Libre 
Categoria: Pão de queijo 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Além de granola e hambúrguer de lentilha, a grande estrela é, sem dúvida, o pão de queijo 
vegano. Crocante por fora e com aquele puxa por dentro, parece até que tem queijo. Foram 
muitos testes – sem falar na orientação da avó Celina – até Isabella Antunes chegar na 
receita perfeita, com base de mandioca, batata e polvilho de boa qualidade. Além dos três 
produtos, a Cozinha Libre oferece outros quitutes veganos. Iniciada em outubro de 2020, a 
Cozinha Libre entrou em pausa, mas aceita encomendas de cheesecake e quiche. 
 
Sob encomenda 
(31) 99315-0545 
Instagram: @cozinha.libre 
 
 
 

Trem Bão Delícias de Minas 
Categoria: Pão de queijo 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Qualquer guia que destaque a iguaria símbolo de BH gera controvérsia, já que em quase toda 
esquina da cidade dá para comer um bom pão de queijo. Entre tantas ótimas opções, 
escolhemos como representante a quitanda Trem Bão Delícias de Minas. Desde 2007, a loja 
se dedica aos quitutes do interior, mas feitos em BH a partir de receitas da família e de 
amigos. As fornadas de pão de queijo saem às 9h e às 14h, mas também é possível levar o 
congelado para a casa. 
 
Rua Turquesa 544, Prado, BH 
(31) 3372-2523 
(31) 99824-2523 
facebook/instagram: @trembaodeliciasdeminas 
Nome do site: trembaodeliciasdeminas.com.br 
Link para o site: https://www.trembaodeliciasdeminas.com.br/ 
 
 
  



Café da manhã 
 
 

Cozinha Ambuá 
Categoria: Café da manhã 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Ingredientes locais preparados de novos jeitos, usando referências indígenas, africanas, 
portuguesas... Aos sábados, é possível encomendar a Matula, cesta que apresenta itens 
como o antepasto de umbigo de banana, pasta bifásica de grão de bico brotado e pesto de 
azedinha, panquecas de aveia fermentada e outros quitutes – tudo produzido e embalado 
pelas mãos de Maria Fernanda Ambuá, cozinheira, artista e pesquisadora sobre alimentos.  
 
Somente delivery 
(31) 98804-7717 
Instagram: @cozinha.ambua 
 
 

Copa Cozinha 
Categoria: Café da manhã 
Marcador: Comida e Bebida 
 
A proposta do café da manhã servido aos fins de semana no Copa Cozinha é a de um 
tabuleirinho com um café passado na hora, ovo quente, pão sovado na brasa com queijo e 
outras surpresas. Também é possível saborear e levar para casa bolos e quitandas, como os 
crocantes de goiabada e doce de leite ou encomendar cestas cheias de presentes.  
 
Av. Olegário Maciel, 742 - Loja 2171 - Centro, BH. 
(31) 99607-5550 
Facebook: @copacozinhamercado 
Instagram: @copa_cozinha 
 
 

Mona Café 
Categoria: Café da manhã 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Para quem procura receitas veganas para um café da manhã no fim de semana (ou mesmo 
durante a semana, de tarde), o Mona Café é o lugar ideal. Localizado entre a Praça da 
Liberdade e a Igreja da Boa Viagem, ele tem versões veganas de clássicos das cafeterias, 
como o cappuccino italiano (com leite de castanhas de caju) e petiscos como a esfirra de 
shimeji defumado e o pão caseiro recheado com calabresa vegetal e catupiry de castanha. 
 



Rua Sergipe, 431 - Boa Viagem, BH. 
(31) 98280-0492 
Facebook/Instagram: @monacafebh 
 
 

Parque 
 
 

Parque Municipal Jacques Cousteau 
Categoria: Parque 
Marcador: Passeio 
 
A história do Parque Municipal Jacques Cousteau é a de uma fênix natural: o espaço 
funcionava como lixão na década de 1970 e foi transformado em um grandioso parque, com 
mais de 300 m², em 1999. Também é um horto para a produção de mudas de árvores e 
plantas para o paisagismo de BH. A pista de caminhada e corrida é cercada de árvores 
frutíferas e aves de várias espécies. 
 
Rua Augusto José dos Santos, 366 - Estrela do Oriente, BH 
(31) 3277-5972 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-
zoobotanica/informacoes/parques/parque-jacques-cousteau  
 
 

Parque Ecológico da Pampulha 
Categoria: Parque 
Marcador: Passeio, Cultura 
 
O Parque Ecológico da Pampulha é ideal para piqueniques, caminhadas, passeios de bike e 
prática de slackline. Mas soltar pipa é a grande sensação! Inaugurado em 2004, o parque 
também abriga o Memorial Minas-Japão, monumento construído em comemoração ao 
Centenário da Imigração Japonesa ao Brasil. 
 
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 6061- Pampulha, BH 
(31) 3277-7439 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-
zoobotanica/informacoes/parques/parque-ecologico-da-pampulha 
  
 
 



Parque Serra da Calçada 
Categoria: Parque 
Marcador: Passeio 
 
O conjunto histórico e paisagístico da Serra da Calçada apresenta uma enorme diversidade 
de fauna e flora, inclusive com espécies em extinção e nascentes, e se estende por cerca de 
8 km entre as cidades de Nova Lima e Brumadinho. Desde 2008, o conjunto é tombado pelo 
Patrimônio Histórico de Minas Gerais. Seu nome vem do calçamento criado no século XVIII 
que levava ao Forte de Brumadinho e a fazendas da região. 
 
Alameda das Azaléias, s/n - Condomínio Retiro das Pedras, Brumadinho 
Nome do site: minasgerais.com.br 
Link para o site: https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/brumadinho/serra-da-calcada 
 
 

Padaria 
 
 

Ancestral Padaria Artesanal 
Categoria: Padaria 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Micropadaria artesanal que faz uma única fornada semanal, sempre às quintas. Quase todos 
os pães são de fermentação natural e, apesar de o cardápio mudar a cada semana, produtos 
como o cookie de chocolate (sucesso absoluto), o sourdough de grãos e a tradicional baguete 
de longa fermentação estão constantemente entre as opções. 
 
Rua Viçosa, 11 - São Pedro, BH  
(31) 97149-3921 
Facebook/Instagram: @ancestralpadaria 
Nome do site: ancestralpadaria.com.br 
Link para o site: https://ancestralpadaria.com.br/ 
 
 

Bagueteria Francesa 
Categoria: Padaria 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Na avenida Santos Dumont, no hipercentro de BH, você encontra alguns dos melhores pães 
da cidade. Feitos com fermentação natural e assados em forno de pedra, os pães da 
Bagueteria Francesa incluem recheios como gorgonzola com nozes e brie com damasco, 
além da versão tradicional. O local também possui um pequeno empório que vende cafés, 
geleias, cervejas artesanais e outros itens. 



 
Avenida Santos Dumont, 201 - Centro, BH 
(31) 3879-3822 
Facebook/Instagram: @bagueteriafrancesabh 
 
 

Esporte 
 
 

Pista de Skate do Barreiro 
Categoria: Esporte 
Marcador: Passeio, Cultura 
 
Inaugurada em 2009, a Pista de Skate do Barreiro é resultado de muita luta e organização 
comunitária. Na última década, além de ser ponto de encontro de skatistas e ciclistas, o 
espaço é ocupado por movimentos sociais e artísticos, principalmente da cultura hip-hop. A 
batalha de MCs já é um clássico. 
 
Avenida Afonso Vaz de Melo, 990 - Barreiro, BH 
 
 

Verde Folhas Espaço de Aventuras 
Categoria: Esporte 
Marcador: Passeio 
 
Arvorismo, trekking, escalada e outras atividades ao ar livre estão nos serviços oferecidos 
pelo Verde Folhas. Para chegar até o local, passa-se pela estrada até Casa Branca, que corta 
o alto da Serra do Rola-Moça. Atenção às curvas, porque nelas estão as vistas mais bonitas. 
A menos de uma hora de BH, o Verde Folhas também tem pousada, cachoeira e restaurante. 
 
Alameda Jacarandá, 170, Recanto da Aldeia, Casa Branca, Brumadinho 
(31) 99104-7524 
Facebook/Instagram: @verdefolhas 
Nome do site: verdefolhas.com.br 
Link para o site: http://www.verdefolhas.com.br/ 
 
 
 
 
 
 



Café 
 
 

OOP 
Categoria: Café 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Destaque entre as cafeterias da cidade, a OOP produz cafés especiais a partir da torra 
artesanal de grãos de pequenos produtores. Possui uma arquitetura moderna, atendimento 
cuidadoso e serve seus cafés em charmosos copos de cerâmica. Inaugurada em 2016, 
também recebe eventos e cursos, especialmente sobre o mundo dos cafés especiais. 
 
Rua Fernandes Tourinho, 143 - Funcionários, BH 
Telefone: (31) 3786-7888 
Facebook/Instagram: @oop.cafe 
Nome do site: oop.cafe 
Link para o site: https://oop.cafe/  
 
 

Sebastiana Café 
Categoria: Café 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Sebastiana é a avó de Carolina Arantes. Junto com Marcela Batista, elas criaram um lugar 
que une o aconchego da casa de vó a um espaço que pode ser usado para uma reunião de 
trabalho ou para estudar. O cardápio é pensado do produtor à mesa e vai de cafés especiais, 
cervejas e drinks até pães artesanais e quitutes feitos em casa.  
 
Rua dos Aimorés, 38 - Funcionários 
(31) 3567-8001 
Facebook/Instagram: @sebastianacafebh 
Status: Fechou em 2022 :( 
 
 

Floresça Café 
Categoria: Café 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Na movimentada rua Rio Grande do Norte, quase esquina com a Avenida Brasil, uma casa da 
década de 40 (tombada pelo Patrimônio Histórico) abrigava o Floresça Café. No local, era 
possível encontrar diversos preparos de café, receitas de família, brunches veganos e não 
veganos, almoços e... flores! Comandada por três irmãos, o Floresça surgiu da união das 
suas especialidades: Marcelo é florista, Sarah é barista e Flávia é nutricionista. 



 
Rua Rio Grande do Norte, 311 - Santa Efigênia, BH 
 
Status: fechou em 2020 :( 
 
 

a kunta joint 
Categoria: Café 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Mais do que barista e cozinheiro, Alexandre Fidelis é uma pessoa do café. Isso se  
reflete em todas as etapas do kunta, seu serviço de entrega de cafés especiais em BH. 
Dedicado à valorização de todas as pessoas envolvidas na produção de uma xícara, o kunta 
tem métodos de preparo, cold brew e cafés de produtores brasileiros – pacotinhos que 
chegam acompanhados de informações para que você consiga preparar tudo em casa. O 
pedido é feito pelo site e a entrega chega de bicicleta ou moto.  
 
Somente delivery 
Instagram: @kuntajoint 
Nome do site: kuntajoint.cc 
Link para o site: https://www.kuntajoint.cc/  
 
 

Cafeteria Will Coffee 
Categoria: Café 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Em uma rua pacata no bairro Novo Riacho, em Contagem, uma cabine telefônica londrina 
esconde o Will Coffee. O espaço já foi o quarto de Will e Michele, casal que comanda a 
cafeteria desde 2012, quando contava apenas com uma máquina de cápsulas. Hoje, os dois 
trabalham com grãos premiados e métodos de extração diversos – alguns deles, inclusive, 
criados pelo próprio Will. A decoração mistura café, universo geek e música, 
preferencialmente rock e heavy metal. 
 
Rua Rio Marabás, 146 - Novo Riacho, Contagem 
(31) 3565-6614 
Facebook/Instagram: @cafeteriawillcoffeebrasil 
 
 
 
 
 
 



Museu 
 
 

Muquifu - Museu dos Quilombos e Favelas 
Urbanos 
Categoria: Museu 
Marcador: Cultura 
 
O Muquifu é um espaço de pertencimento, reconhecimento e preservação das memórias dos 
moradores de favelas e quilombos urbanos de BH. Acolhedor como a sonoridade do seu 
nome, o museu comunitário foi criado em 2012 e abriga um rico acervo de fotos, obras de arte 
e muitas histórias de resistência. 
 
Observação: Agendar visita pelo telefone. 
 
Rua Santo Antônio do Monte, 708 - Vila Estrela, BH 
(31) 98798-7516 
Facebook/Instagram: @muquifu 
 
 

Museu de Artes e Ofícios 
Categoria: Museu 
Marcador: Cultura, Passeio 
 
Ocupando um prédio tombado de 1922, onde funcionava a Estação Ferroviária Central de 
BH, o Museu de Artes e Ofícios foi inaugurado em 2005 e tem um acervo do universo do 
trabalho, das artes e dos ofícios do período pré-industrial brasileiro. Próximo ao Centro 
Cultural UFMG e outros espaços, é um dos responsáveis pela revitalização da Praça da 
Estação. 
 
Praça Rui Barbosa, 600 (Praça da Estação) - Centro, BH 
(31) 3248-8600 
Facebook/Instagram: @museudearteseoficiossesi/ 
Nome do site: mao.org.br 
Link para o site: https://www.mao.org.br/ 
 
 
 
 
 



Praça da Liberdade 
 
Obs: Antes sedes administrativas do governo estadual, as edificações do entorno da Praça 
da Liberdade foram transformadas em museus e outros espaços culturais. Em 2010, esse 
conjunto de equipamentos culturais tornou-se o Circuito Liberdade. 
(circuitoliberdade.mg.gov.br)  
 
 

Espaço do Conhecimento UFMG 
Categoria: Praça da Liberdade 
Marcador: Cultura, Passeio 
 
Planetário e terraço astronômico são duas das atrações do Espaço do Conhecimento UFMG, 
um dos equipamentos culturais do Circuito Liberdade. Inaugurado em 2010, ele oferece uma 
programação que combina cultura, arte e ciência. O espaço recebe exposições e oficinas 
diversas e possui uma fachada digital que o transforma em uma tela de projeção. O espaço 
também tem cafeteria. 
 
Praça da Liberdade, 700 - Funcionários, BH 
(31) 3409-8350 
Facebook: @espacodoconhecimentoufmg 
Instagram: @espacoufmg 
Nome do site: ufmg.br/espacodoconhecimento 
Link para o site: https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/  
 
 

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB BH 
Categoria: Praça da Liberdade 
Marcador: Cultura, Passeio 
 
Ocupando um edifício de 1923, no coração da Praça da Liberdade, o CCBB foi inaugurado 
em 2013. Presente em outras capitais brasileiras, o museu possibilitou que BH entrasse na 
rota de circulação das grandes exposições promovidas pela instituição, além de receber 
renomados espetáculos teatrais. O espaço também tem cafeteria e livraria. 
 
Praça da Liberdade, 450 - Funcionários, BH 
(31) 3431-9400 
Facebook: @ccbb.bh 
Instagram: @ccbbbh 
Twitter: @CCBB_BH 
Nome do site: culturabancodobrasil.com.br 
Link para o site: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/cultura/ccbb#/ 
 
 



Livraria 
 
 

Livraria Bantu 
Categoria: Livraria 
Marcador: Cultura 
 
A livraria negra de BH. Fundada em 2016 pela jornalista Etiene Martins, a Bantu possui vasto 
acervo e lançamentos de autoria negra, com títulos que vão da literatura a publicações 
acadêmicas de diversas áreas. Itinerante, a livraria marca presença em eventos como 
segundaPRETA e Feira Mercado Negro. A Bantu está localizada no Edifício Central, prédio 
com vista para a Praça da Estação, Avenida dos Andradas e Rua Aarão Reis. 
 
Avenida dos Andradas, 367, loja 211B - Centro, BH 
(31) 98790-1388 
Facebook/Instagram: @livrariabantu 
 
 

Quixote Livraria, Editora e Café 
Categoria: Livraria 
Marcador: Cultura, Comida e Bebida, Passeio 
 
Uma das mais charmosas da rua Fernandes Tourinho – via conhecida pelas suas diversas 
livrarias –, a Quixote é um ponto de encontro de escritores com seu público leitor, já que é um 
local tradicional para lançamentos de publicações. Comandada pelo livreiro Alencar Perdigão, 
a livraria é um bom espaço para leitura, prosa e um delicioso café. 
 
Rua Fernandes Tourinho, 274 - Savassi, BH  
(31) 3227-3077 
Facebook: @livraria.quixote 
Instagram: @quixotelivraria 
Nome do site: quixote-do.com.br 
Link para o site: https://quixote-do.com.br/  
 
 

Livraria Páginas 
Categoria: Livraria 
Marcador: Cultura, Comida e Bebida, Passeio 
 
A menor livraria da cidade foi inaugurada no início de 2020, pouco antes do agravamento da 
pandemia da Covid-19, no Padre Eustáquio. São apenas 12 m², mas há espaço de sobra 
para títulos para crianças, jovens e também sobre política, sociologia, poesia e mais 
vendidos. A Páginas serve ainda de casa da editora homônima, comandada por Leda Reis.  



 
Rua Padre Eustáquio, 2475 - Padre Eustáquio, BH 
(31) 7174-8773 
Facebook: @livrariapaginasbh  
Nome do site: livrariapaginas.com.br 
Link para o site: https://www.livrariapaginas.com.br/  
 
Status: Fechou durante a pandemia :( 
 
 

Arquitetura 
 
 

Museu Casa Kubitschek 
Categoria: Arquitetura 
Marcador: Cultura, Passeio 
 
Uma casa projetada pelos mesmos idealizadores do Complexo da Pampulha. Esse foi o 
pedido de Juscelino Kubitschek quando decidiu construir uma residência à beira da lagoa, 
com vista para a Igrejinha e o Iate Tênis Clube. O projeto também é de Oscar Niemeyer, com 
jardins de Burle Marx e mosaicos de Paulo Werneck. Após reforma, foi aberta para visitação 
em 2013 com o nome de Casa Kubitschek.  
 
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4188 - Bandeirantes, BH 
(31) 3277-1586 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-
cultura/museus/casakubitschek 
 
 

Museu da Moda de Belo Horizonte - MUMO 
Categoria: Arquitetura 
Marcador: Cultura, Passeio 
 
Apesar de muitas pessoas confundirem sua arquitetura manuelina à de um edifício religioso, o 
Castelinho da Rua da Bahia é, desde 2016, a casa do Museu da Moda de Belo Horizonte. O 
prédio centenário abriga programações e acervos dedicados à atividade da moda, como 
exposições, oficinas e apresentações culturais. Dica nossa? Ao entrar no banheiro, olhe para 
cima. 
 
Rua da Bahia, 1149 - Centro, BH 
(31) 3277-1179 
Facebook: @mumobh 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 



Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/mumo 
 
 

Sala Minas Gerais 
Categoria: Arquitetura 
Marcador: Cultura, Passeio 
 
Casa da Orquestra Filarmônica do Estado, o projeto acústico de José Augusto Nepomuceno 
reuniu conceitos de salas como a Berliner Philharmonie e a Sala São Paulo. Até as poltronas 
participam do desenho acústico do espaço. O que não é acústico ficou a cargo de Jô 
Vasconcellos e Rafael Yanni, e eles projetaram uma Sala de três andares com saguão amplo, 
onde é possível ver do lado de dentro e de fora. A rua em frente transformou-se numa praça, 
espaço de encontro e prática de esportes.  
 
Rua Tenente Brito Melo, 1090 - Barro Preto, BH 
(31) 3219-9000 
Facebook: @salaminasgerais 
Nome do site: filarmonica.art.br/sala-minas-gerais 
Link para o site: https://filarmonica.art.br/sala-minas-gerais/ 
 
 
 

Almoço 
 
 

Noca 
Categoria: Almoço durante a semana 
Marcador: Comida e Bebida 
 
"Comida de verdade, feita na brasa" é o slogan do Noca. Inaugurado durante a pandemia em 
2020, o restaurante tem um cardápio diferente a cada dia, sempre com ingredientes orgânicos 
de produtores locais. Dependendo do dia, é possível encontrar pratos como o arroz vermelho 
com abóbora e ervilha na brasa, sanduíche de baguete com manteiga na churrasqueira, copa 
lombo defumado e maionese da casa e banana na brasa como sobremesa. 
 
Rua Salinas, 1008 - Floresta, BH 
(31) 9589-1894 
Instagram/Facebook: @nocabh 
Status: fechou em 2022 :( 
 
 

Feijão 
Categoria: Almoço durante a semana 



Marcador: Comida e Bebida 
 
Comida bem temperada e com preço acessível na varanda do Maletta. Antigo self-service 
sem balança, o Feijão é um negócio familiar que se diversificou a partir da pandemia, 
oferecendo também defumados artesanais e pratos congelados, como bolinhos e kibes 
veganos, para entrega em casa. 
 
Edifício Maletta (Avenida Augusto de Lima, 233, sobreloja 14) - Centro, BH 
(31) 99882-1079 
Facebook: @feijaorestaurante 
Instagram: @feijaomaletta 
 
 

A Central 
Categoria: Almoço durante a semana 
Marcador: Comida e Bebida, Cultura 
 
A comida gostosa e diversificada era inspirada em receitas tradicionais da gastronomia 
belorizontina e mineira, e o design do espaço, uma experiência por si só. Na sequência do 
almoço, dava para tomar um café e, quem sabe, voltar durante a noite, quando rolavam festas 
e outras atividades culturais por lá. 
 
Praça Rui Barbosa, 104 - Centro, BH 
Facebook/Instagram: @acentral.cc 
 
Status: fechou em 2020 :( 
 
 

Sorvete 
 
 

Inventiva Sorvetes 
Categoria: Sorvete 
Marcador: Comida e Bebida 
 
É uma sorveteria de bairro, com sabores preparados por mãe e filho. Carlos Sia uniu sua 
experiência como designer ao creme de leite fresco, vindo do laticínio do pai, para produzir, 
com a mãe Tereza, os sabores da Inventiva. Eles produzem sorvetes tradicionais e sazonais, 
sendo um dos mais amados o Pavê da Vovó. A casa também oferece produtos veganos, sem 
lactose, glúten ou açúcar.  
 
Rua Grão Pará, 553 - Santa Efigênia, BH 
Telefone: (31) 3241-2342 
Facebook/Instagram: @inventivasorvetes 



 
 

Alento 
Categoria: Sorvete 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Tudo começou com um sorvete de manjericão. Talita Viza experimentou o sabor em um 
restaurante e, desde então, cismou que queria reproduzi-lo em casa. Alguns anos se 
passaram, ela se formou em gastronomia e, hoje em dia, desenvolve seus próprios sabores a 
pedido dos clientes. Nos congeladores da Alento, é possível encontrar desde sorvetes 
tradicionais como o de baunilha (com pontinhos de baunilha na massa) até sorvetes mais 
incomuns, como mojito, o sazonal limão capeta e uísque com mel. 
 
Rua Henrique Badaró Portugal, 143, loja 155 - Buritis, BH 
(31) 3785-9398 
Facebook/Instagram: @alentosorvetes 
Nome do site: alentosorvetes.com.br 
Link para o site: http://www.alentosorvetes.com.br/ 
 
 

Picolé do Amado 
Categoria: Sorvete 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Na década de 60, o Seu Amado consertou uma máquina de picolés de um cliente e preparou 
alguns sabores para ver se o reparo estava de acordo. O resultado foi a fundação de uma das 
mais tradicionais sorveterias de São João del-Rei. Em 2017, a família trouxe os palitinhos 
com picolés de fruta para o bairro Anchieta, em BH, vendidos a preços módicos e fabricados 
com o mesmo método artesanal. 
 
Rua Albita, 664 - Anchieta, BH 
(31) 98519-1337 
Facebook: @picoledoamadobh 
Instagram: @picoledoamado 
Nome do site: picoledoamado.com.br 
Link para o site: https://www.picoledoamado.com.br/ 
 
 

Centro Cultural  
 

Centro Cultural Zilah Spósito 
Categoria: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 



 
O Centro Cultural Zilah Spósito é uma conquista resultante da grande mobilização popular da 
comunidade Zilah Spósito. Inaugurado em 2000, o espaço possui uma biblioteca com cerca 
de três mil livros e promove atividades de incentivo à leitura, à cultura das brincadeiras 
infantis e às artes. Também é um dos centros que recebe o Festival Descontorno Cultural. 
 
Rua Carnaúba, 286 - Conjunto Zilah Spósito, Jaqueline, BH  
(31) 3277-5498  
Facebook: @CentroCultural.ZilahSposito 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/zilahsposito 
 
 

Centro Cultural Venda Nova 
Categoria: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Inaugurado em 2007, o Centro Cultural Venda Nova foi criado a partir da luta popular. Um 
espaço rodeado por árvores frutíferas – principalmente mangueiras –, hortas e plantas 
medicinais. Ideal para um piquenique! É um dos espaços da grande BH que recebe o projeto 
Circuito Cinematográfico de Periferia.  
 
Rua José Ferreira Santos, 184 - Novo Letícia, BH 
(31) 3277-5533 
Facebook: @CentroCulturalVendaNova 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/vendanova 
 
 

Centro Cultural Padre Eustáquio 
Categoria: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Desde 2008, o Centro Cultural Padre Eustáquio ocupa o espaço da antiga Feira Coberta do 
bairro, que hoje está na Rua Pará de Minas. Ele conta com diversificada programação 
artística, biblioteca, além de salas para oficinas de artes plásticas e cênicas. O Festival 
Descontorno Cultural e a Feira de Poesia são destaques de eventos promovidos por lá. 
 
Rua Jacutinga, 550 - Padre Eustáquio, BH 
(31) 3277-8394 
Facebook: @CentroCulturalPadreEustaquio 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/padreeustaquio 



 
 

Centro de Referência da Cultura Popular e 
Tradicional Lagoa do Nado 
Categoria: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Um espaço para celebrar a cultura popular e tradicional de Minas Gerais em meio ao Parque 
Municipal Lagoa do Nado, um recanto verde na zona norte da cidade. O centro foi inaugurado 
em 2014 e possui vasta programação de atividades ao longo do ano, com espaço expositivo e 
um bom acervo na biblioteca. 
 
Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã, BH 
(31) 3277-7420 
Facebook: @CentrodeReferenciaLagoadoNado 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/lagoa-do-nado 
 
 

Usina de Cultura 
Categoria: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
A Usina de Cultura foi fundada em 2016 e ocupa um grande e antigo galpão da prefeitura 
construído em 1984. Com o projeto Arena de Cultura, promove cursos de formação em 
diversas áreas, como artes visuais, circo e teatro. O centro cultural tem academia a céu 
aberto, horta comunitária e fogão a lenha.  
 
Rua Dom Cabral, 765 - Ipiranga, BH 
(31) 3246-0334 
Facebook: @UsinadeCultura 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/centros-
culturais/usinadecultura 
 
 

Centro de Referência das Juventudes 
Categoria: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Uma breve passagem pelo CRJ revela dezenas de turmas interagindo e dançando, às vezes 
com diversas músicas tocadas simultaneamente. Situado no hipercentro de BH, o Centro de 
Referência das Juventudes é o primeiro aparelho público dedicado aos jovens na cidade. Sua 



programação é multicultural, diversificada e se divide pelos muitos espaços disponíveis no 
local, que incluem teatro de arena, galerias, salas multiuso e a Biblioteca Pública Infantil e 
Juvenil de BH. 
 
Rua Guaicurus, 50 - Centro, BH 
(31) 3277-4356 
Facebook: @crjbh 
Instagram: @crj.bh  
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/sudc/equipamentos/crj 
 
 

Centro Cultural Lá da Favelinha 
Categoria: Centro Cultural 
Marcador: Cultura 
 
Do Aglomerado da Serra para o mundo! Idealizado pelo MC e produtor cultural Kdu dos 
Anjos, o Centro Cultural Lá da Favelinha começou as atividades em 2015 com oficinas de hip 
hop e incentivo à leitura para a comunidade. De lá para cá, os jovens produzem projetos 
como o Favelinha Fashion Week, têm grife própria e se apresentam em vários espaços do 
Brasil e no exterior. 
 
Rua Dr. Argemiro Rezende Costa, 191 - Novo São Lucas, BH 
Facebook: @oficinaladafavelinha 
Instagram: @ladafavelinha 
 
 

Galeria de arte 
 

quartoamado 
Categoria: Galeria de arte 
Marcador: Cultura 
 
A quartoamado é uma agência de arte que desenvolve projetos relacionados ao espaço 
urbano e representa artistas muralistas de BH. Tem uma pegada jovem e moderna e está em 
atividade desde 2012. Também possui um espaço na Savassi onde são realizadas 
exposições e festas alternativas. 
 
Rua Antônio de Albuquerque, 384 - Savassi, BH 
(31) 2526-9931 
Facebook/Instagram: @quartoamado 
Nome do site: quartoamado.com 
Link para o site: https://www.quartoamado.com/ 
 



 

Periscópio Arte Contemporânea 
Categoria: Galeria de arte 
Marcador: Cultura 
 
A Periscópio Arte Contemporânea foi fundada em 2015 e funciona em um casarão tombado 
pelo Patrimônio Histórico na divisa entre o bairro de Lourdes e o centro de BH. Representa 
artistas nacionais e internacionais e suas exposições abrangem diferentes formas de 
expressão, de pinturas e fotografias a performances e instalações. 
 
Rua Tenente Brito Melo, 1217, Barro Preto, BH 
(31) 3567-0881 
Facebook/Instagram: @periscopioarte 
Nome do site: periscopio.art.br 
Link para o site: https://periscopio.art.br/ 
 
 

Biblioteca 
 
 

Borrachalioteca 
Categoria: Biblioteca 
Marcador: Cultura 
 
Em 2002, a Borracharia do Joaquim, em Sabará, começou a ceder parte de seu espaço para 
os livros até se transformar na Borrachalioteca. A biblioteca comunitária agora também é um 
centro cultural e se divide por três endereços em Sabará, contando com um acervo de mais 
de 10 mil obras. 
 
Praça Paulo de Souza Lima, 22 - Caieira, Sabará 
(31) 3674-4170 
Facebook: @borrachaliotecasabara 
Instagram: @borrachalioteca 
Nome do site: borrachalioteca.blogspot.com 
Link para o site: http://borrachalioteca.blogspot.com/ 
 
 

Casa do Saber 
Categoria: Biblioteca 
Marcador: Cultura 
 
Uma moradia improvisada junto a um pé de manga foi, aos poucos, se constituindo como 
uma biblioteca comunitária gerida por pessoas em situação de rua. Então conhecida como 



Casa da Árvore, a biblioteca ao ar livre existiu por dois anos até ser incendiada em 2017. Um 
ano depois, com apoio da Prefeitura e de voluntários, ressurgiu como Casa do Saber e segue 
como um ponto de acesso gratuito a mais de 20 mil livros. 
 
Avenida Barão Homem de Melo, 5 - Nova Suíça, BH 
Facebook: @defendoacasadosaber 
 
 

Coisas da roça 
 
 

Roça Capital 
Categoria: Coisas da roça 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Apresentada como uma "mercearia gourmet", a Roça Capital se destaca pela variedade e 
qualidade dos queijos artesanais à venda. Lá você encontra diversos tipos de queijos mais 
famosos, como os canastra de diversos produtores do interior de Minas, e também 
variedades mais exóticas, como o gorgonzola de colher e o Lua Cheia, que tem casca escura 
coberta por cinzas de carvão e mofo branco de massa mole. Também é possível comprar 
pelo site, mas alguns queijos mais perecíveis são entregues apenas em BH. 
 
Mercado Central (Avenida Augusto de Lima, 0 - 744 loja 268 - Centro) e Mangabeiras ( 
Avenida Bandeirantes 1725 loja 2), BH 
(31) 3789-8669 
Facebook/Instagram: @rocacapital 
Nome do site: rocacapital.com.br 
Link para o site: https://rocacapital.com.br/ 
 
 

Caminho Velho Empório e Afeto 
Categoria: Coisas da roça 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Encontre um pedaço do Sul de Minas pertinho da Praça da Assembleia. Inaugurado em 
janeiro de 2020, o empório Caminho Velho é dedicado aos produtos artesanais de pequenos 
produtores da região da Serra da Mantiqueira. Tem queijos, cafés, azeites e o delicioso (e 
famoso) pé-de-moleque de Piranguinho.  
 
Avenida Álvares Cabral, 1315 - Lourdes, BH 
(31) 3327-9531 
Facebook/Instagram: @emporiocaminhovelho 
Nome do site: caminhovelho.com.br 
Link para o site: https://www.caminhovelho.com.br/ 



 
Status: fechou em 20201:( 
 
 

Armazém do Campo 
Categoria: Coisas da roça 
Marcador: Comida e Bebida 
 
O Armazém do Campo é o espaço para venda de produtos orgânicos e agroecológicos 
produzidos pelo MST e cooperativas parceiras. A unidade de BH foi a terceira do tipo a ser 
aberta no país e também sedia atividades culturais como shows (de samba a hardcore) e 
lançamentos de livros. 
 
Avenida Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto, BH 
(31) 3267-3005 
Facebook: @amazemdocampobh 
Instagram: @armazemdocampobh  
 
 

Coisas da Roça Nossa 
Categoria: Coisas da roça 
Marcador: Comida e Bebida 
 
O nome diz tudo: um empório onde se encontra produtos feitos na roça, como queijos, 
conservas, farinhas artesanais e itens mais básicos, como frutas e legumes. Localizado no 
centro histórico de Sabará, a loja é parada habitual para visitantes e fica a poucos quarteirões 
de pontos turísticos como o Teatro Municipal e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 
 
Rua Mestra Ritinha,149 - Centro, Sabará 
(31) 3671-4490 
Facebook/Instagram: @coisasdarocanossa 
 
 

Cyberpunk 
 
 

Belle Époque 
Categoria: Cyberpunk 
Marcador: Cultura 
 
Escondido em meio às roupas e acessórios antigos do brechó Belle Époque está um acervo 
de luminárias cyberpunk feitas artesanalmente com sapatos, secadores de cabelo e outros 



materiais reaproveitados. Como lembrança, você também pode fazer uma foto no estilo 
lambe-lambe, impressa no local com efeitos glitch personalizados. 
 
Avenida Olegário Maciel, 742, 2°andar, Corredor F - Centro, BH 
Instagram: @belle.pok 
 
 

Chás 
 
 

Biboca Casa de Chá 
Categoria: Chás 
Marcador: Comida e Bebida 
 
A Biboca era uma casa de chás localizada no meio do Mercado Novo. Com os desafios 
impostos pela pandemia, ela deixou o local e passou a atender por encomendas e entregas. 
A proposta de Luíza Fernandes é homenagear o hábito do chá em cada detalhe. Do bolo de 
limão com cobertura de chá azul até as novas misturas e kits de presente, todas as ervas 
comercializadas são brasileiras.  
 
Somente delivery 
(31) 99539-8956 
Facebook: @bibocabh 
Instagram: @bibocachas 
Nome do site: goomer.app/biboca-casa-de-cha 
Link para o site: https://www.goomer.app/biboca-casa-de-cha 
Status: fechou na pandemia :( 
 
 

Crespos e cacheados 
 
 

Instituto Todo Black é Power 
Categoria: Crespos e cacheados 
Marcador: Cultura 
 
Um espaço de valorização da moda, cultura e beleza negra. Inaugurado em 2016, Todo Black 
é Power é dedicado aos cuidados dos cabelos crespos, cacheados e em transição. O salão é 
interligado com a loja colaborativa Afroshop, que tem produtos para a pele, cabelo, vestuário 
e acessórios. Dá para agendar horários dos tratamentos capilares e manicure por aplicativo 
próprio. 



 
Rua da Bahia, 319 - Centro, BH 
(31) 98596-0880 
Facebook/Instagram: @todoblackepower 
Nome do site: todoblackepower.com 
Link para o site: https://todoblackepower.com 
 
 

Espaço multiuso 
 
 

Viaduto das Artes 
Categoria: Espaço multiuso 
Marcador: Cultura 
 
Após 10 anos recebendo atividades culturais, o baixio do Viaduto Engenheiro Andrade Pinto, 
no Barreiro, tornou-se, em 2016, uma das primeiras ocupações legalizadas na cidade. Trata-
se de um espaço cultural multidisciplinar que fica literalmente embaixo do viaduto e 
transformou o local em referência artística na região. 
 
Avenida Olinto Meireles, 45 - Barreiro, BH 
(31) 3144-6156 
Facebook/Instagram: @viadutodasartes 
Nome do site: viadutodasartes.com 
Link para o site: viadutodasartes.com 
 
 

Espaço Comum Luiz Estrela 
Categoria: Espaço multiuso 
Marcador: Cultura 
 
Centro cultural aberto e autogestionado, o Espaço Comum Luiz Estrela funciona em um 
imóvel cuja construção iniciou-se em 1912 e já foi sede de hospitais e uma escola. De 
propriedade do Estado e abandonado por cerca de 20 anos, em 2013 foi ocupado e 
renomeado em homenagem ao multiartista Luiz Estrela, morto naquele ano. Lá você encontra 
espetáculos, oficinas e debates que fogem da proposta do circuito tradicional de arte. 
 
Rua Manaus, 348 - Santa Efigênia, BH 
Facebook/Instagram: @espacoluizestrela 
Nome do site: espacocomumluizestrela.org 
Link para o site: https://espacocomumluizestrela.org/ 
 
 



Benfeitoria 
Categoria: Espaço multiuso 
Marcador: Comida e Bebida, Noite 
 
Pioneira na transformação da rua Sapucaí em um pólo cultural, a Benfeitoria durou quatro 
anos, até encerrar suas atividades em 2018. Espaço multicultural, absorveu e reuniu parte da 
criação artística da cidade enquanto esteve ativa. Shows, festas, exposições e lançamentos 
de livros realizados por lá deixaram saudade. 
 
Rua Sapucaí, 153 - Floresta, BH 
Instagram: @benfeitoria 
 
Status: fechou em 2018 
 
 

Godarc 
Categoria: Espaço multiuso 
Marcador: Cultura, Comida e Bebida 
  
Godarc é um espaço amplo e múltiplo composto por café, galeria de arte, loja de roupas e 
acessórios e um estúdio de tatuagem formado somente por mulheres. Seu nome é inventado 
e significa transformação. O espaço também promove eventos diversos, entre eles o Comic 
Uai, flashday de temática geek. 
 
Rua Sergipe, 431 - Funcionários, BH 
(31) 3324-1732 
Facebook: @godarc.galeria 
Instagram: @godarc.tattoo 
 
 

Odara 
Categoria: Espaço multiuso 
Marcador: Cultura 
  
Plantas e mandalas decoram o Odara, espaço multiuso dedicado à cultura e a atividades 
ligadas ao bem-estar, com oferta de aulas de capoeira, circo, yoga e dança de salão. 
Inaugurado em 2017, o espaço tem cardápio variado para o almoço, além de quitutes 
mineiros e sucos deliciosos. 
 
Rua Arthur de Sá, 380 - União, BH 
Telefone: (31) 3482-6152 
Facebook: @odara.co 
Instagram: @odara.bh 
Nome do site: odara.co 
Link para o site: https://odara.co/ 



Café da tarde 
 
 

Caná 
Categoria: Café da tarde 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Tudo no Caná tem aquela cara de que foi feito pela vó da gente. Nesse caso, pela Marlene, 
que comanda a cozinha e atendimento nos horários de pico. À tarde, começam a sair as 
fornadas quentinhas de pão de queijo e broa de milho. O carro chefe é, sem dúvida, o viciante 
pão de batata com queijo canastra. A receita é leve, consegue ser ao mesmo tempo macia e 
fofa, com aquela farinha polvilhada por cima. Também vale a pena experimentar as tortas de 
chocolate e limão e a caçarola italiana. 
 
Rua Ponte Nova, 877 - Colégio Batista, BH 
Telefone: (31) 3370-7735 
Instagram: @canacantinhodoceu_ 
 
 

Rocco Café (o antigo Café Magazine) 
Categoria: Café da tarde 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Alguns degraus separam este espaço de toda a movimentação da Praça Sete. É o lugar ideal 
para uma parada no meio do dia, entre um compromisso e outro, ou se estiver passeando a 
pé pelo centro. Lá dentro há tabacaria, cerveja para quem terminou o expediente, diversas 
preparações de café e uma vitrine de bolos... Há salgados também, mas as fatias de bolo 
alimentam até duas pessoas. Experimente o clássico de cenoura com calda de chocolate. 
 
Rua Rio de Janeiro, 633 - Centro, BH 
(31) 3646-0177 
Instagram: @roccocafeoficial1 
 
Status: fechou em 2021 :( 
 

Cinema 
 
 

Cine 104 
Categoria: Cinema 
Marcador: Cultura 



 
O Cine 104 era das poucas salas de cinema localizadas fora de shoppings em BH. Foi 
inaugurado em 2012 e reaberto em 2019, após um período de funcionamento intermitente 
devido à falta de recursos. Em seu último período de atividade, o foco era a produção 
cinematográfica independente, com destaque para os filmes brasileiros.  
 
Praça Rui Barbosa, 104 - Centro, BH 
Facebook: @centoequatro 
Instagram: @centoequatrobh 
Nome do site: centoequatro.org 
Link para o site: https://www.centoequatro.org/ 
 
Status: fechou em 2020 :( 
 
 

MIS Santa Tereza 
Categoria: Cinema 
Marcador: Cultura 
 
Primeiro cinema de rua gerido pela Prefeitura de BH, o MIS Cine Santa Tereza entrou em 
funcionamento em 2016 e é vinculado ao Museu da Imagem e do Som, do qual abriga parte 
do acervo. Oferece programação variada, com mostras de filmes, sessões comentadas, 
lançamentos de produções locais, exposições e atividades de formação.  
 
Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza, BH 
(31) 3277-4699 
Facebook: @miscinesantatereza 
Nome do site: prefeitura.pbh.gov.br 
Link para o site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-
cultura/museus/cinesantatereza 
 
 

Bolinho 
 
 

Alaíde Botequim 
Categoria: Bolinho 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Vá com fome e com tempo. O que poderia ser um buteco em uma grande avenida esconde 
uma grata surpresa, tudo graças à Alaíde Carneiro. Com ela, os bolinhos que fizeram fama 
durante décadas no Rio vieram para BH. Sorte a nossa! Vale ver o que está na estufa e pedir 
antes que acabe. Entre as estrelas estão o de feijoada e o xoquinho, quentinhos e vendidos a 
preços módicos. 



 
Avenida Dr. Cristiano Guimarães, 1389 - Planalto, BH 
(31) 97102-1933 
Instagram: @alaide.botequim 
 
 

Bitaca da Leste 
Categoria: Bolinho 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Torresmo de barriga e feijoada eram alguns dos destaques do Bitaca da Leste. Mistura de bar 
e mercearia, o pequeno espaço atendia até cerca de 20 pessoas, em um ambiente simples e 
intimista com clima de cidade do interior. Foi eleito o melhor boteco de BH e suas prateleiras 
estavam sempre cheias de produtos artesanais, todos de pequenos produtores. 
 
Rua Salinas, 2421 - Santa Tereza, BH 
Facebook/Instagram: @bitacadaleste 
 
Status: fechou em 2020 :( 
 

Casas 
 
 

Kasa Invisível 
Categoria: Casas 
Marcador: Cultura 
 
Um coletivo anticapitalista ocupa essa grande casa no Lourdes desde 2013, depois de o 
imóvel ter passado quase 20 anos abandonado. O espaço recebe oficinas, cursos, exibições 
de filmes e outros tipos de atividades artísticas. 
 
Avenida Bias Fortes, 1034 - Lourdes, BH 
Facebook/Instagram: @kasainvisivel 
Nome do site: we.riseup.net/kasainvisivel 
Link para o site: https://we.riseup.net/kasainvisivel 
 
 

Casa Rosa do Bonfim 
Categoria: Casas 
Marcador: Cultura, Noite 
 
As cores e as árvores da Casa Rosa do Bonfim se destacam em meio ao cinza da região do 
Bonfim. A residência foi construída nos anos 50 e transformada, em 2017, em uma mistura de 



ateliê, galeria e espaço de eventos. Ela recebe festas, feiras, shows e ensaios fotográficos, 
tudo com um clima intimista e aconchegante. 
 
Rua José Ildeu Gramiscelli, 301 - Bonfim, BH 
(31) 99921-4944 
Facebook/Instagram: @casarosadobonfim 
 
 

Casa de Referência da Mulher Tina Martins 
Categoria: Casas 
Marcador: Cultura 
 
Primeira ocupação de mulheres da América Latina. A casa nasceu em 2016 a partir da 
tomada do prédio da antiga Escola de Engenharia da UFMG. É gerida pelo Movimento de 
Mulheres Olga Benário, que conquistou a cessão do atual casarão pelo Governo do Estado e 
a sua inclusão na Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. Além do acolhimento, 
abrigamento e encaminhamento, a casa promove eventos de economia solidária, atividades 
culturais e rodas de conversa. 
 
Rua Paraíba, 641, Santa Efigênia 
(31) 3264-2252 
E-mail: casatinamartins@gmail.com 
Facebook/Instagram: @casatinamartins 
 
 

Casa Rosa de Marte 
Categoria: Casas 
Marcador: Cultura 
 
Criada pelo performer e educador Ed Marte, a Casa Rosa de Marte é um espaço para 
oficinas, apresentações e residências artísticas na Vila Nossa Senhora Aparecida, no bairro 
São Lucas. É uma iniciativa que busca interagir com a comunidade local e ser um ambiente 
de criação coletiva e colaborativa. 
 
Rua Paulino Marques Gontijo, 171 - Vila Aparecida / São Lucas, BH 
Telefone: (31) 99179-7998 
Facebook: @CasaRosadeMarte 
 
 

Casa Anômala 
Categoria: Casas 
Marcador: Cultura 
 
É um espaço cultural e de pesquisa artística que tem o teatro como meio de transformação 
social, integrando-o a temas como racismo e visibilidade trans. Criada em 2019 no 



Aglomerado da Serra, uma das maiores favelas de BH, é sede da Companhia Anômala de 
Teatro e recebe apresentações artísticas, aulas e cursos. 
 
Rua Salutares, 205 - Vila Pau Comeu, São Lucas, BH 
Facebook/Instagram: @casaanomala 
 
 

Comida itinerante 
 
 

Kitutu-Gourmet 
Categoria: Comida itinerante 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Kitutu significa comida saborosa em banto. Kelma Zenaide prepara as comidas da Kitutu-
Gourmet inspirada na ancestralidade da culinária afro-brasileira e na resistência de mulheres 
negras. Nas suas itinerâncias, ela conta com uma charmosa Kombi laranja. Um salve para o 
tropeiro, o angu de mina e o polvo a Rautiane. Para os veganos, Kelma faz um tropeiro 
caprichado. 
 
(31) 99839-2297 
Facebook: @kitutu.gourmet 
Instagram: @kitutu.gourmet 
 
 

Tapioca D'Lu 
Categoria: Comida itinerante 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Quentinhas e na medida certa para saciar a fome, as tapiocas que Lu Silva prepara são 
deliciosas e com recheios caseiros, temperos naturais, além do uso de óleo de coco nas 
receitas. O quitute é vendido em eventos como a Feira Mercado Negro e a segundaPRETA, 
mas também pode ser encomendado diretamente com a Lu. Nosso destaque vai para a 
tapioca de antepasto. 
 
(31) 98815-8563 
Facebook: @Tapioca-DLU-195522521017819 
Instagram: @tapiocadlu 
 
 
 



Bebida itinerante 
 
 

Jambruna 
Categoria: Bebida itinerante 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Treme, treme! Cachaça mineira e jambu da Amazônia, uma mistura criada em 2018 pela 
fotógrafa e produtora Bruna Brandão. Presente em vários rolês, é a bebida queridinha do 
Baile da Bôta, festa paraense de BH nascida em 2019. Além da garrafa de 750ml, dá para 
comprar sua Jambruna numa garrafinha com embalagem neon e um cordão para pendurá-la 
no pescoço, pronta para beber em qualquer lugar. 
 
(31) 99511-0982 
Facebook: @jambrunatreme 
Instagram: @jambruna 
 
 

Catuçaí do Nandão 
Categoria: Bebida itinerante 
Marcador: Comida e Bebida 
 
“Drink do amor” é o slogan da bebida popularizada em BH e que tem ganhado o Brasil. 
Fernando Trindade, o Nandão, desde 2014 junta catuaba com açaí e faz a alegria dos rolês 
populares e de rua da cidade. Fruto da Praia da Estação, o Catuçaí do Nandão é a bebida 
que te alimenta na maratona dos blocos de carnaval. 
 
(31) 98897-1733 
Facebook: @catucaidonandao 
Instagram: @catucai_do_nandao 
 
 

Residência artística 
 
 

Mama / Cadela 
Categoria: Residência artística 
Marcador: Cultura 
 
É uma galeria especializada em trabalhos experimentais e realizados de forma independente. 
Exposições de artes visuais, performances, shows e residências artísticas estão entre as 



atividades realizadas desde 2014. A casa onde a galeria está localizada é um atrativo à parte. 
 
Rua Pouso Alegre, 2048 - Santa Tereza, BH 
(31) 2552-2048 
Facebook: @galeriamamacadela 
Instagram: @mama_cadela 
mamacadela.com.br 
 
 

Almeida 
Categoria: Residência artística 
Marcador: Cultura 
 
Por um breve período em 2017, o Almeida foi um experimento artístico no centro de BH. Um 
prédio desocupado por mais de uma década se transformou em um centro de criação no qual 
artistas e educadores ocuparam mais de 20 salas para desenvolver novos trabalhos e 
apresentações públicas. Sem cobrança de aluguel, os custos de manutenção eram divididos 
coletivamente e foi criada uma campanha coletiva para financiar as reformas do prédio, que 
infelizmente não alcançou o valor necessário.  
 
Rua São Paulo, 249 - Centro, BH 
Facebook/Instagram: @almeidacentrodeinspiracao 
 
Status: fechou em 2017 
 
 

Jacinta 
Categoria: Residência artística 
Marcador: Cultura, Comida e Bebida, Noite 
 
A galinha mascote da Jacinta já é um ícone em BH. Aberto em 2018, o restaurante e 
cervejaria também se destaca pela música. Além da Rádio Jacinta, playlist no Spotify com 
milhares de seguidores, o espaço costuma realizar residências musicais e shows às terças e 
quartas com uma curadoria afiada. 
 
Rua Grão Pará, 185 - Santa Efigênia, BH 
(31) 97116-2900 
Facebook: @queridajacintabh 
Instagram: @queridajacinta 
 
 
 
 



Teatro 
 
 

ZAP 18 
Categoria: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
Fundado pela vereatriz Cida Falabella, é um espaço de formação artística para atores e 
atrizes. Além da iniciação teatral voltada a pessoas de todas as idades, a ZAP 18 desenvolve 
um sólido trabalho com moradores da zona norte e região, com oficinas e diversos eventos 
culturais. 
 
Rua João Donada, 18 - Serrano, BH 
(31) 3475-6131 
Facebook: @zap.dezoito 
Instagram: @zap_dezoito 
 
 

Espaço Aberto Pierrot Lunar 
Categoria: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
O Espaço Aberto Pierrot Lunar é a sede da Cia Pierrot Lunar. Criado em 2008, ele está 
localizado em um galpão no bairro Floresta e recebe espetáculos de teatro, dança, 
performances e mostras de cinema. Dentre os eventos realizados, destaque para Bazar com 
Histórias, Café com Cinema e A-Mostra Lab. 
 
Rua Ipiranga, 137 - Floresta, BH 
(31) 98701-6521 
Facebook: @espacoabertopierrotlunar 
Instagram: @espacoabertopierrot 
Twitter: @CiaPierrotLunar 
 
 

La Movida Microteatro e Bar 
Categoria: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
Microespetáculos de até 15 minutos definem o La Movida Microteatro Bar. O projeto começou 
em 2017, mas ganhou espaço definitivo – um casarão no bairro Floresta – em 2019, com três 
salas para os experimentos cênicos em microtemporadas. Rolê para conhecer a cena teatral 
contemporânea da cidade, beber e petiscar com amigos. 
 



Rua Marechal Deodoro, 308 - Floresta, BH 
Facebook/Instagram: @lamovidamicroteatro 
 
 

Casa do Beco 
Categoria: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
A Casa do Beco foi inaugurada em 2003 para sediar o coletivo teatral Grupo do Beco. Em 
2010, expandiu suas atividades e se consolidou como centro sociocultural com vasta 
programação para a comunidade. Desenvolvido por jovens do Morro do Papagaio, o projeto 
audiovisual Cine Beco é uma das iniciativas do espaço.  
 
Avenida Artur Bernardes, 3876 - Santa Lúcia, BH 
(31) 3297-1455 
Facebook: @acasadobeco 
Instagram: @casa_dobeco 
Nome do site: casadobeco.org.br 
Link para o site: http://www.casadobeco.org.br/ 
 
 

Espanca! 
Categoria: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
O espaço funciona como sede para o grupo de teatro de mesmo nome, mas também é um 
espaço referência para a cena cultural da cidade. Aqui ocorrem reuniões, debates, saraus, 
slams, feiras e apresentações culturais de artistas independentes. Localizado ao lado do 
Viaduto Santa Tereza, o teatro Espanca! tem forte diálogo com a rua e a comunidade ao seu 
redor.  
 
Rua Aarão Reis, 542 - Centro, BH 
Facebook: @espanca 
Instagram: @teatroespanca 
Nome do site: espanca.com 
Link para o site: http://espanca.com/ 
 
 

Teatro 171 
Categoria: Teatro 
Marcador: Cultura 
 
Fundado em 2008, o Teatro 171 é um centro de criação e produção nas áreas do teatro, 
cinema e música. Está próximo a espaços como Gruta e Galpão Cine Horto, que formam um 
corredor cultural na divisa dos bairros Horto e Santa Tereza. Buteco 171 e Varejão são alguns 



dos eventos realizados por lá.  
 
Rua Capitão Bragança, 35 - Santa Tereza, BH 
(31) 3297-1455 
Facebook: @teatroumseteum 
Instagram: @teatro171_ 
 
 

Cozinha internacional 
 
 

Nesganega Africando 
Categoria: Cozinha internacional 
Marcador: Comida e Bebida 
 
O chef Elian Luiz Duarte prepara uma cozinha baseada na ancestralidade africana desde 
2009, quando abriu o Nesganega Africando na região central de Vespasiano. Em 2018, 
mudou-se para o Edifício Maletta com pratos deliciosos. Há opções vegetarianas e veganas 
no cardápio. 
 
Avenida Augusto de Lima, 233 - Centro, BH 
Facebook/Instagram: @nesganegaafricando 
 
 

Prazer da Esfiha 
Categoria: Cozinha internacional 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Delivery de comida árabe que faz uma das melhores esfihas da cidade. No cardápio, há 
também outros pratos típicos, como kibes e doces árabes, que podem ser encomendados em 
maiores quantidades para festas e eventos. 
 
Rua Itapecerica, 819 - Lagoinha, BH 
(31) 97544-6059 
Facebook/Instagram: @prazerdaesfiha 
 
 

Namastê 
Categoria: Cozinha internacional 
Marcador: Comida e Bebida 
 
O Namastê é uma espécie de filho de outro restaurante da cidade, o Bhagwan (também vale 
a visita). Ramchandra Kharel se formou em gastronomia na Índia e passou por cozinhas em 



vários países até chegar ao Namastê. Além da comida simples e irretocável, todos os 
detalhes da decoração do restaurante foram pensados. Ah, e quando estiver por lá, não deixe 
de ir ao banheiro ;) 
 
Avenida Francisco Sá, 440 - Prado, BH 
(31) 3567-5200 
Facebook: @namastebh 
Instagram: @restaurante_namaste 
  
 

Canto do Gajo 
Categoria: Cozinha internacional 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Além dos tradicionais pastel de nata e bacalhau, o destaque do Canto do Gajo é a 
francesinha. Prato criado no Porto, é um sanduíche envolto em queijo e coberto com um 
molho secreto levemente apimentado. Cada lugar tem o seu, e ninguém compartilha o “tal” 
segredo. Natural de Braga, o Gajo entrega a francesinha em casa em sua versão completa: 
com fritas, ovo frito, molho em uma garrafinha e uma cerveja portuguesa. 
 
Somente delivery 
(31) 9941-48556 
Facebook/Instagram: @cantodogajo 
 
 

Dona Tomoko Izakaya 
Categoria: Cozinha internacional 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Receitas inspiradas na comida feita por sua mãe, dona Tomoko, mas influenciadas pela 
comida mineira feita pela madrinha. Esse foi o ponto de partida do chef Maki Sangawa para 
criar os pratos do Dona Tomoko. A gyoza das quartas-feiras, por exemplo, era uma das 
estrelas desse Izakaya, uma espécie de boteco japonês, mas numa versão misturada com o 
nosso boteco mineiro. 
 
Rua Grão Mogol, 712 - Sion, BH 
Facebook: @donatomokoizakaya 
Instagram: @donatomoko 
 
Status: fechou em 2020 :( 
 
 
 



Cozinha regional 
 
 

Roça Grande 
Categoria: Cozinha regional 
Marcador: Comida e Bebida 
 
As comidas feitas na roça e na fazenda são o ponto de partida desse restaurante e armazém. 
Sua cozinha resgata receitas, técnicas e ingredientes de Moema, cidade no centro-oeste de 
MG. No almoço há somente o prato do dia, mas, após esse horário, também é possível 
experimentar a broa de fubá com queijo, o café passado na hora e a coxinha de galinha 
caipira (mesmo) com requeijão de raspa. Às sextas, quem for almoçar no Roça Grande 
encontrará comida de reinado. 
 
Rua dos Timbiras 1944 - Lourdes, BH 
Telefone: (31) 3347-3461 
Facebook: @acomidadefazenda 
Instagram: @orocagrande 
 
 

Geraes 
Categoria: Cozinha regional 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Arroz com pequi, paçoca de carne de sol, licor de jenipapo, suco de coquinho azedo... Os 
itens no cardápio entregam as raízes do Geraes (que, para quem não captou, é a cidade de 
Montes Claros). Focado na gastronomia do norte de Minas, o Geraes foi inaugurado em 2020 
e está localizado no movimentado e revitalizado segundo andar do Mercado Novo. 
 
Mercado Novo - Avenida Olegário Maciel, 742, 2º andar, corredor C - Centro, BH 
Facebook/Instagram: @geraes.cozinha 
 
Status: Fechou em 2021. 
 
 

Hambúrguer 
 

Nimbos Bar 
Categoria: Hambúrguer 
Marcador: Comida e Bebida 
 



O Nimbos já foi eleito a melhor hamburgueria da cidade e é referência no assunto em BH. O 
cardápio é enxuto e também se destaca pelos drinks. Ilustrações de um dos sócios pelas 
paredes do restaurante reforçam o ambiente cool. 
 
Rua Alagoas, 608 - Funcionários, BH 
Facebook/Instagram: @nimbosbar 
 
 

The Bulls Hamburgueria 
Categoria: Hambúrguer 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Muito além do tradicional hambúrguer de bairro, The Bulls Hamburgueria tem um cardápio 
com opções de sanduíches generosos, mas com o preço camarada. Peça o combo, que vem 
com batata frita com ervas e tempero especial. Destaque para os suculentos Jucy Lucy, 
Parmesan Bulls e Purple Bulls. 
 
Rua Eduardo Brochado, 8, loja Praça Camile - Palmeiras, BH 
(31) 3374-3520 
Facebook/Instagram: @thebullshamburgueria 
Nome do site: thebullshamburgueria.com.br 
Link para o site: https://thebullshamburgueria.com.br/ 
 
 

Vegana 
 
 

Las Chicas Vegan 
Categoria: Vegana 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Apresentado como o primeiro restaurante vegano de BH, o Las Chicas Vegan se destaca 
pelos hambúrgueres (todos nomeados em referência a mulheres icônicas, como a ativista 
Malala Yousafzai e a atriz Lupita Nyong'o) e milk shakes (de paçoca, caramelo, chocolate e 
blackberry). Além do já tradicional ponto no segundo andar do Maletta, onde também é 
oferecido almoço diariamente, em 2020 passaram a atender também na Pampulha, em um 
ponto de apoio para seu serviço de delivery. 
 
Av. Augusto de Lima, 233, sobreloja 20 - Centro e Rua Sena Madureira, 41 - Ouro Preto, BH 
(31) 3327-2758 (Centro) e 3566-7100 (Pampulha) 
Facebook/Instagram: @laschicasvegan 
 
 



Botequim Vegano 
Categoria: Vegana 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Começou como um bici-rango itinerante que também funcionava por entrega e em 2022 
ganhou espaço próprio ao lado da ocupação Kasa Invisível. O Botequim Vegano se propõe 
como uma alternativa acessível a pratos veganos. No cardápio, tapiocas, not dog (sua versão 
de cachorro quente), hambúrgueres, pastas, brownie de chocolate com café e trufa de 
ganache. 
 
Av. Bias Fortes, 1034-B - Lourdes, BH 
(31) 98382-6057 
Facebook/Instagram: @botequimvegano 
 
 

Tanganica Art Bar 
Categoria: Vegana 
Marcador: Comida e Bebida 
 
O destaque do restaurante é o Vegano di Buteco, prato de rolinhos de berinjela empanados e 
recheados com cogumelos funghi e shitake, acompanhados de pururuca e molho madeira 
veganos. A receita foi a vencedora da 20ª edição da famosa premiação Comida di Buteco e 
foi a primeira vegana a levar o prêmio principal. Carnívoros podem ir sem medo, pois o 
cardápio é variado e contém pratos não veganos. 
 
Rua Padre Demerval Gomes, 380 - Coração Eucarístico, BH 
(31) 3376-7047 
Instagram: @tanganicartbar 
 

Pizzaria 
 

Fabriqueta 
Categoria: Pizzaria 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Pizzas, massas frescas e pães com longa fermentação são alguns dos destaques da 
Fabriqueta. Inaugurada em 2017, a hamburgueria ampliou seu cardápio e, hoje, também 
conta com gastronomia oriental. Uma das especialidades é o bao, pão chinês cozido no 
vapor.  
 
Rua M, 450 - Conjunto Água Branca, Contagem 
(31) 3565-0797 
Facebook/Instagram: @fabriquetagastronomiaoficial/ 



 
 

Santa Pizza 
Categoria: Pizzaria 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Uma história que começou na Serra do Cipó e foi para a boemia de Santa Tereza. A pizzaria 
Santa Pizza se destaca pela charmosa decoração mineira do salão. Para começar, aposte 
nas santinhas – prato original da casa, massa de pizza super fina assada com molho pesto, 
parmesão e orégano – e nas bruschettas de brie, abobrinha e damasco.  
 
Rua Silvianópolis, 452 - Santa Tereza, BH 
(31) 2555-8222 
Facebook/Instagram: @santapizzabh 
 
 

Jantar 
 
 

O Tacho 
Categoria: Jantar 
Marcador: Cultura, Passeio 
 
Peixinho da horta, baru, maxixe, cagaita... O Tacho é uma ode ao cerrado. Em todos os 
pratos, há pelo menos um ingrediente produzido por sertanejos, quilombolas e agricultores 
familiares desse bioma. A chef Mariana Gontijo é a responsável pela cozinha, e o serviço é 
feito na sala da sua própria casa – sim, ela mora lá. A bela edificação dos anos 1930 tem 
vista para boa parte do centro. Em dias agradáveis, vá com tempo e sente na varanda. 
 
Há pratos veganos. 
 
Rua Patrocínio, 1 - Carlos Prates, BH 
(31) 3110-8802 
Instagram: @otachobh 
 
Status: fechou em 2021. 
 
 

Birosca S2 
Categoria: Jantar 
Marcador: Comida e Bebida 
 
O restaurante tem clima de casa do interior. A chef Bruna Martins se inspira na tradicional 



comida mineira para criar pratos autorais em uma cozinha formada somente por mulheres. 
Para não cair na mesmice, o cardápio é renovado algumas vezes por ano. Tem serviço de 
almoço aos domingos. 
 
Há pratos veganos. 
 
Rua Silvianópolis, 483 - Santa Tereza, BH 
(31) 2551-8310 
Facebook/Instagram: @biroscas2 
 
 

Pra'tu da Amazônia 
Categoria: Jantar 
Marcador: Comida e Bebida 
 
Adepto dos jantares de portas fechadas, o Pra'tu é um restaurante em casa que serve 
comidas do norte do Brasil. Lá, é possível encontrar o açaí puro servido com peixe e sucos de 
frutas regionais, como cupuaçu, bacuri e taperebá. Natural do Pará, a chef Andreina também 
prepara iguarias como tacacá, vatapá e caruru paraense, além de maniçoba, bolinho de 
piracuí e casquinha e unha de caranguejo – todos a preços acessíveis. 
 
Rua Além Paraíba, 963 - Lagoinha, BH 
(31) 99410-9131 
Facebook: @pratudamazonia 
Instagram: @pratudaamazonia 
 
Status: fechou em 2021. 
 
 

Bar bandeirinha (arco-íris) 
 
 

Yanã 
Categoria: Bar *bandeirinha* 
Marcador: Comida e Bebida, Cultura, Noite 
 
O Yanã é um bar criado e conduzido por mulheres cis e trans, desde a mestre de obras até a 
cervejeira, passando pela equipe do bar. O ambiente é plural e acolhedor e a programação 
segue a mesma linha. Tem roda de samba, almoço, noite de jogos, festas, shows e 
performances compondo a programação. O cardápio também é democrático e vai do latão 
aos drinks feitos pela bartender Jezebel. Nada melhor do que beber um Sangue do 
Patriarcado.  
 
Há pratos veganos. 



 
Avenida Francisco Sá, 663 - Prado, BH.  
(31) 99256-6652 e (31) 99816-8933 
Instagram: @espacoyana/ 
 
 

Bar da Gabi 
Categoria: Bar *bandeirinha* 
Marcador: Comida e Bebida 
 
O Bar da Gabi reúne algumas das características que tornam o bairro de Santa Teresa 
especial: clima caseiro, ambiente simples, cerveja e petiscos com preços acessíveis. Não 
espere decoração hipster ou drinks da moda. Música ao vivo, festas de música brasileira e 
fliperama liberado complementam o clima descontraído do bar. 
 
Rua Silvianópolis, 197 - Santa Tereza, BH 
(31) 98885-6525 
Facebook: @bardagabibh 
Instagram: @bardagabi 
 
 

Olÿmpia Coop Bar 
Categoria: Bar *bandeirinha* 
Marcador: Comida e Bebida, Noite 
 
Na varanda do Edifício Maletta, ficava o primeiro bar trans, travesti e vegano de BH, espaço 
de diversidade de corpos e identidades entre as pessoas que trabalhavam no Olympia. Não 
havia administradores, e sim cooperados cuidando de toda a gestão e produção do cardápio. 
Além da cerveja, era possível experimentar vitamina de açaí, coxinha de jaca e couve-flor 
empanada. 
 
Avenida Augusto de Lima, 233, 2º andar / loja 34 - Centro, BH 
 
Status: fechou em 2020 :( 
 
 

Pajubar 
Categoria: Bar *bandeirinha* 
Marcador: Comida e Bebida / Noite 
 
O Pajubar era o esquenta perfeito e também o lugar da última cerveja antes de ir para casa. 
Recebia um público um pouco mais velho, fã de Madonna e Maria Bethânia, com sede de 
drinks por preços um pouco mais baratos que os habituais. O movimento na porta já 
determinava a intensidade da noite. Dentro, podia-se passar horas tentando compreender o 
grafite com ditos em pajubá ou as ilustrações ~sugestivas~ dos banheiros. 



 
Av. Santos Dumont, 360 - Centro, BH 
 
Status: fechou em 2018 
 
 

Bar 
 

Back to Black Afro Pub 
Categoria: Bar 
Marcador: Comida e Bebida / Noite 
 
Para ressaltar o afroempreendedorismo, o Back to Black se apresenta como o primeiro 
afropub de BH. Inaugurado em 2019, o espaço tornou-se um ponto de encontro da cena 
artística negra na Avenida do Contorno. No cardápio, hambúrgueres e cervejas artesanais e 
um maravilhoso fígado com jiló. 
 
Avenida do Contorno, 2170 - Floresta, BH 
Facebook/Instagram: @b2b.afropubbh 
 
 

Growleria de Arte 
Categoria: Bar 
Marcador: Comida e Bebida, Cultura, Noite 
 
Bar de cervejas artesanais ¯\_(ツ)_/¯, galeria de arte e local de shows e festas realmente 
alternativas, a Growleria de Arte era um ótimo local para começar a noite (que, vez ou outra, 
terminava no seu anexo informal, a Saleta – um estúdio na Savassi onde frequentemente 
rolavam festas até de manhã). 
 
Rua Sergipe, 629 - Funcionários, BH 
Facebook/Instagram: @growleriadearte 
 
Status: fechou em 2020 :( 
 
 

Bar do Zezé 
Categoria: Bar 
Marcador: Comida e Bebida / Noite 
 
A história do local começou no século passado, quando ainda era uma quitanda de frutas e 
verduras. Em 1999, o Bar do Zezé abriu com cerveja gelada e deliciosos tira-gostos. Hoje, ele 



coleciona prêmios em várias edições do Comida di Buteco. O prato Chã Jiló e Dona Moranga 
é destaque do cardápio. 
 
Rua Pinheiro Chagas, 406 - Barreiro de Baixo, BH 
(31) 3384-2444 
Facebook: @bardozezebh 
Instagram: @bardozeze 
 
 

Duelo 
 
 

Duelo de MCs 
Categoria: Duelo 
Marcador: Cultura 
 
Apesar de ter começado na Praça da Estação, em 2007, foi no Viaduto Santa Tereza que o 
Duelo de MCs se tornou um dos marcos da história recente de BH. As batalhas exerceram 
um papel crucial na região, atraindo pessoas e negócios, além de ter sido fundamental para a 
consolidação do rap de BH como destaque nacional. 
 
Viaduto Santa Tereza - Centro, BH 
Facebook: @familiadrua 
Instagram: @familia_de_rua 
youtube.com/familiaderua 
 
 

Disputa Nervosa 
Categoria: Duelo 
Marcador: Cultura 
 
O passinho de BH, ou passinho malado, é a variação mineira que adapta a dança às 
singularidades do funk produzido na cidade. Na Disputa Nervosa, batalha de danças realizada 
pelo Centro Cultural Lá da Favelinha, o passinho é protagonista. Sendo uma das principais 
vitrines para o passinho em BH, a Disputa circula pela cidade e por diferentes eventos, 
também integrando a programação de festivais. 
 
Instagram: @disputanervosa 
Nome para o site: ladafavelinha.com.br 
Link para o site: https://ladafavelinha.com.br/disputa-nervosa-municipal/ 
 
 



Circuito Metropolitano de Saraus 
Categoria: Duelo 
Marcador: Cultura 
 
Na Grande BH, aproximadamente trinta encontros dedicados à poesia falada ocorrem 
periodicamente. Dos Saraus, como o Comum, aos Slams, como o Clube da Luta, eles 
acontecem em todas as regionais da cidade e em outros municípios. Para ampliar a difusão 
dessas iniciativas, foi criado o Circuito Metropolitano de Saraus. Além de funcionar como uma 
rede de apoio entre os grupos, é o ponto de encontro de toda a programação da Região 
Metropolitana.  
 
Facebook: @Circuito-Metropolitano-de-Saraus-755345657976611  
Instagram: @circuitodesarausrmbh 
 
 

Samba e Choro 
 
 

Deu Brasa Espeteria 
Categoria: Samba e choro 
Marcador: Cultura, Noite 
 
Cerveja gelada e roda de samba de altíssima qualidade. Deu Brasa Espeteria é um ponto de 
samba protagonizado por mulheres negras em BH. Desde 2018, o amplo espaço – uma laje 
com vista ímpar da cidade – recebe o projeto Samba das Pretas uma vez por mês. 
 
Rua Izabel Cristina, 65 - Pirajá, BH 
(31) 98524-6970 
Facebook: @deubrasabh 
Instagram: @deubrasaoficial 
 
 

Quintal do Divina Luz 
Categoria: Samba e choro 
Marcador: Cultura, Comida e bebida 
 
O Divina Luz existe desde 2006, mas a sensação é a de que ele sempre esteve aqui. 
Incrustado em uma pedra do São Marcos, ao subir a rua, já se ouve o teste dos instrumentos. 
O samba começa quando anoitece e segue noite adentro. Para acalmar o estômago, a casa 
sempre oferece pratos como canjiquinha ou galinhada.  
 
Rua Maria Aparecida, 375 - São Marcos, BH 
(31) 9154-4195  



Facebook: @QuintalDoDivinaLuz 
Instagram: @quintaldivinaluz 
 
 

O Muringueiro 
Categoria: Samba e choro 
Marcador: Cultura, Comida e bebida 
 
Sentar na calçada e ouvir, lá de dentro, uma apresentação de choro ou uma roda de samba. 
Da agradável esquina onde fica o Muringueiro, vê-se o pouco movimento das ruas pacatas. 
Enquanto a conversa avança, chegam mais garrafas de cerveja, doses de cachaça e alguns 
petiscos. Entre os mais pedidos estão o fígado com jiló, bolinho de mandioca, torresmo de 
barriga e caldos. 
 
Rua Juacema, 416 - Bairro da Graça, BH 
(31) 99319-5525 
Facebook: @omuringueiro 
Instagram: @muringueiro 
 
 

Shows 
 
 

A Autêntica 
Categoria: Shows 
Marcador: Cultura, Noite 
 
A Autêntica é uma casa de shows que se tornou referência nacional. É um dos principais 
espaços para apresentações de médio porte em BH. Aberta em 2015, tem programação 
diversificada que vai do rock alternativo ao forró, sempre com foco na música autoral (uma 
raridade em BH).  
 
Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia, BH 
Facebook/Instagram: @aautenticabh 
 
 

Lapa Multishow 
Categoria: Shows 
Marcador: Cultura / Noite 
 
Na ativa entre 1999 e 2011, o Lapa Multishow foi uma das principais casas para shows de 
médio porte em BH. Eclética, recebeu shows dos ícones grunge Mudhoney até clássicas 
festas de forró e samba. A história cultural do imóvel, no entanto, é mais antiga: ele foi 



construído na década de 1930 para sediar o Cine-Theatro Santa Efigênia.  
 
Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia, BH 
 
Status: fechou em 2011 e em 2022 o mesmo local foi ocupado pela Autêntica. 
 
 

Matriz 
Categoria: Shows 
Marcador: Cultura, Noite 
 
É um dos espaços mais icônicos para a música alternativa na cidade, na ativa desde 2000. 
Famoso tanto pelas matinês de punk / hardcore como pelos shows de bandas de gêneros 
mais extremos do rock, nacionais e gringas, o Matriz também é espaço para festas de música 
eletrônica, samba e outros estilos, sempre com abertura para novos artistas. Durante a 
pandemia, abandonou o icônico Terminal Turístico JK e migrou para a Casa do Jornalista. 
 
 
Av. Álvares Cabral, 400 - Centro, BH 
(31) 99743-1692 
Facebook: @matrizbh 
Instagram: @casamatrizbh 
Nome do site: matrizbh.com.br 
Link para o site: https://matrizbh.com.br 
 
 

Noite 
 
 

Casinha 
Categoria: Noite 
Marcador: Cultura, Noite 
 
A Casinha é pequenininha e reflete bem a hospitalidade mineira. Sem muitas regras ou 
mesmo um calendário fixo, recebe shows e festas literalmente na sala da casa, que também 
tem um pequeno jardim marcado pelas plantas suculentas. Na ativa desde 2009, sua 
programação é focada na música brasileira. 
 
Rua Juiz de Fora, 114 - Barro Preto, BH 
Facebook: @casinhacultural 
Instagram: @casinhaespacocultural 
 
 



NECUP - Núcleo de Estudos de Cultura 
Popular 
Categoria: Noite 
Marcador: Cultura, Noite 
 
O Núcleo de Estudos de Cultura Popular foi inaugurado em 2013 por iniciativa do músico 
Rafael Leite. Localizado no Prado, o espaço ficou famoso por abrigar ensaios de blocos de 
carnaval e por receber o projeto La Noche Cubana. O grande galpão também é palco de 
diversos eventos de dança e oficinas de música. 
 
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 3312 - Prado, BH 
(31) 3295-0716 
Facebook/Instagram: @necup 
 

Nelson Bordello 
Categoria: Noite 
Marcador: Cultura, Noite 
 
Entre o viaduto Santa Tereza e a Praça da Estação, o Bordello (oficialmente Nelson Bordello) 
foi um espaço quase anárquico que marcou a noite de BH no início da década de 2010. 
Espaço cultural e ponto de encontro da chamada "esquerda festiva", posteriormente deu lugar 
ao Baixo Centro Cultural.  
 
Rua Aarão Reis, 554 - Centro, BH 
 
Status: fechou em 2014 
 
 

Drag 
 

Estação 2000 
Categoria: Drag 
Marcador: Cultura, Noite 
 
Resistência é sinônimo de uma das boates LGBT mais tradicionais de BH. Criada na virada 
dos anos 1999 e 2000, a balada começou sua história no Barro Preto, foi pro Terminal JK e 
comemora 20 anos no seu atual endereço. Destaques para os shows de drag queens e a 
esperada (e inusitada) noite do frango assado.  
 
Rua Araguari, 600 - Barro Preto, BH 
(31) 3291-2984 
Instagram: @carluciosoarese2000 



 
 

Olimpo 
Categoria: Drag 
Marcador: Cultura / Noite 
 
Localizada em um belo casarão, Olimpo é considerada a única sauna cinco estrelas da 
cidade atualmente. Destinada ao público gay, a casa foi inaugurada em 2004 e possui scoth 
bar, sauna seca e a vapor e uma ampla programação de shows de conhecidas drag queens 
de BH. 
 
Rua dos Timbiras, 2635 - Santo Agostinho, BH 
(31) 3335-4188 
Facebook: @thermasolimpo.perfil 
Instagram: @olimpothermas 
 
 

Karaokê 
 
 

Nzo ye Sobana (antigo Inferninho) 
Categoria: Karaokê 
Marcador: Noite 
 
O Inferninho virou a sensação das madrugadas no baixo centro, em um trecho da Avenida 
Augusto de Lima marcado por botecos conhecidos da cidade. O bar quente e abafado – daí o 
apelido – nasceu na década passada, mas somente a partir de 2016 ganhou um karaokê para 
a alegria dos frequentadores e da turma do pós-rolê! 
 
Avenida Augusto de Lima, 566 - Centro, BH 
 
Status: fechou em 2020 :( 
 

Madrugada 
 
 

Gruta 
Categoria: Madrugada 
Marcador: Cultura, Noite 
 
Independente e diversa, desde a sua fundação, a Grutinha sempre esteve na vanguarda de 



eventos ligados à diversidade. Se tiver apenas uma noite em BH e quiser dançar 
despreocupadamente, com ou sem companhia, em um lugar com bom preço e frequentado 
por gente de todo tipo, a Gruta é a melhor opção. 
 
Rua Pitangui, 3613 - Horto, BH 
Facebook: @gruta.bh 
Instagram: @grutabh 
 
 

Deputamadre 
Categoria: Madrugada 
Marcador: Cultura, Noite 
 
Na ativa desde 2003, o Deputamadre é um dos principais locais para se ouvir música 
eletrônica não comercial em BH. A casa recebe apresentações nacionais e internacionais e é 
um ótimo espaço para se descobrir o que tem surgido na cena eletrônica underground. 
 
Avenida do Contorno, 2028 - Floresta, BH 
Facebook/Instagram: @deputamadreclub 
 
 

Espanta Crise Café 
Categoria: Madrugada 
Marcador: Noite 
 
"O inimigo público nº 1 do baixo-astral" é também um inimigo do fim. O Espanta Crise tornou-
se um clássico das madrugadas com cerveja barata, música alta e o bom humor do DJ Tim 
Danado, proprietário do negócio. O espaço é minúsculo, mas tudo acontece mesmo é na 
calçada da Avenida do Contorno, onde o movimento dura até o sol nascer. 
 
Avenida do Contorno, 1790 - Floresta, BH 
(31) 99996-6135 
Facebook/Instagram: @espantacrisecafe 
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