
ROTEIRO TURÍSTICO
BELO HORIZONTE



O Rota do Blues – Edição de Inverno, apresentado dia 19/09/2021, online, convidou o 
renomado gaitista e vocalista Flávio Guimarães, fundador da banda Blues Etílicos, 

que além de apresentar seu show com Netto Rockfeller Trio & Bruno Marques, 
visitou pontos turísticos e locais de referência cultural e gastronômica de Belo Horizonte, 

guiado por um prossional do seguimento de turismo. 

E o show cantora Alma Thomas & Jimmy Duchowny Trio. 

Show disponível pelo:
 www.youtube.com/undergroundblackpub



MUSEU DE ARTES DA PAMPULHA - MAP (ANTIGO CASSINO) 

Telefone: (31) 3277-7996

Localizado na orla da Lagoa da Pampulha o Museu de Artes da Pampulha guarda o acervo de arte da 
cidade de Belo Horizonte e tem um histórico grandioso. Construído para ser um Cassino, o MAP foi 
projetado inicialmente por Oscar Niemeyer e teve seu paisagismo elaborado por Burle Marx. Inicia-se 
o Roteiro de Blues da capital neste espaço que representa um local destinado a apresentações 
musicais e danças em seu palco nos tempos de funcionamento do Cassino na década de 40.  
Instagram: @fmcbh
Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 16585 - Pampulha, Belo Horizonte - MG



CENTRO DE REFERÊNCIA EM ARQUITETURA, 
URBANISMO E DESIGN (ANTIGA CASA DO BAILE)
Compondo o Conjunto Moderno da Pampulha, considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
UNESCO em 2016, o Centro de Referência em Arquitetura, Urbanismo e Design de Belo Horizonte 
está instalado no edifício conhecido como Casa do Baile. Foi para cumprir uma função de restaurante 
conjugado a um espaço dançante que, na década de 40, a Casa do Baile foi projetada. Considerada a 
obra prima de Oscar Niemeyer, o espaço é uma ilha ligada por uma ponte suspensa que conecta-a 
orla. O espaço destaca-se pelo pilotis que deixa um vão aberto para a visualização do Museu de Artes 
da Pampulha.

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 751 - Pampulha, Belo Horizonte - MG
Instagram: @fmcbh

Telefone: (31) 3277-7443



CHOPP DA FÁBRICA PAMPULHA 

Instagram: @choppdafabricabh
Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 2733 - São Luiz, Belo Horizonte - MG

Parada obrigatória para quem quer conhecer a Gastronomia Mineira em Belo Horizonte. O Chopp da 
Fábrica Pampulha tem uma localização privilegiada na orla da lagoa e bem próximo ao Mineirão, 
Mineirinho e a Igreja São Francisco de Assis. O destaque encontra-se nos pratos tipicamente 
mineiros como a Polenta Mineira, caprichada no queijo, e o famoso “Mexidão” com uma deliciosa 
linguiça e um bom torresmo. São detalhes gastronômicos como este que possibilitou, em 2019, o 
reconhecimento de Belo Horizonte como Cidade Criativa da UNESCO pela Gastronomia.

Telefone: (31) 3241-1766



MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS 

Endereço: Praça Rui Barbosa, 600 - Centro, Belo Horizonte – MG
Telefone: (31) 3248-8600

É um símbolo de chegadas e partidas desde sua construção e, na 
atualidade, ao chegar no centro de Belo Horizonte nos 
deparamos com a Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da 
Estação. Na Praça da Estação, região central da cidade, 
encontra-se o Museu de Artes e Ofícios – MAO instalado em um 
prédio público e patrimônio do município onde funcionava a 
Estrada de Ferro Central do Brasil e a Estrada de Ferro Oeste de 
Minas. O encontro destas ferrovias deu lugar ao belíssimo museu 
que conta a história das prossões e ofícios e nos remete a 
origem do Blues.
Instagram: @museudearteseociossesi



CONFEITARIA MOLE ANTONELLIANA 
Há mais de 40 anos em Belo Horizonte, e no mesmo local, a Confeitaria Mole Antonelliana é um local 
único de valorização da gastronomia de inuência italiana na capital. Fundada em 1976 por um 
Italiano que chegou na cidade, os doces começaram a fazer parte da história e do cotidiano dos 
moradores e dos turistas. Para exemplicar, a torta tradicional da casa é a Stª Honoré, produzida 
totalmente de chocolate, e a Stª Lilly uma invenção da casa para exaltar um ingrediente tipicamente 
mineiro: o Doce de Leite.

Endereço: Av. João Pinheiro, 156 - Centro, Belo Horizonte - MG
Instagram: @moleantonelliana

Telefone: (31) 3224-1342
  



MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO
Localizado fora dos limites da Avenida do Contorno, no bairro Cidade Jardim, a sede da antiga 
Fazenda do Leitão hoje é o Museu Histórico Abílio Barreto. Este museu guarda a história e a transição 
do Arraial do Curral Del-Rey para a nova capital de Minas Gerais. No único casario remanescente do 
antigo arraial foi destinado a pensar e guardar a memória histórica da cidade e teve como seu primeiro 
diretor o Abílio Barreto que acumulava várias funções, dentre elas, a de historiador. O espaço realiza 
uma homenagem a Abílio Barreto pela sua importância na sistematização da história da cidade e de 
sua preservação. 
Instagram: @fmcbh

Telefone: (31) 3277-8572
Endereço: Av. Prudente de Morais, 202 - Cidade Jardim, Belo Horizonte - MG



UNDERGROUND BLACK PUB
Bar e casa de show que recebe atrações de Rock, suas vertentes e Blues. Ambiente estilizado, com 
destaque para a decoração com temáticas Vintage, Pin Up, Hot Rod, Rock, Alternativo, Tattoo e 
Motociclismo. Localizado no Bairro Dom Cabral, atrás da PUC do Coração Eucarístico, está há 8 
anos em atividade. É a maior casa de Belo Horizonte no estilo. Possui 2 palcos e ambientes amplos. 
Recebe shows de artistas da cidade, do Brasil e Internacionais. Na parte gastronômica, tem um 
cardápio variado com porções, sanduíches, comida de buteco e pratos da culinária Mineira. Trabalha 
com uma diversa carta de cervejas, Chopp e drinks.

Instagram: @undergroundblackpub
Endereço: Av. Itaú, 540 – Dom Cabral – Belo Horizonte/MG

O Underground é o local ideal para assistir bons shows, comer e beber bem. 



SAN DIEGO SUÍTES PAMPULHA

Telefone: (31) 3614-6500
Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.624 , Belo Horizonte/MG
Instagram: @sandiegopampulha

O San Diego Suítes Pampulha é considerado o Hotel ocial dos grandes eventos da região. Aqui já se 
hospedaram chefes de Estado e celebridades. O Hotel dispõe de quartos luxuosos, todos equipados 
com TV a cabo, Ar Condicionado, Internet Wi-Fi, guarda-roupa, adega e cofre. Tudo isso para o seu 
melhor conforto e comodidade. Temos adaptados para mobilidade reduzida.



@rotadobluesocial
rotadoblues

www.rotadoblues.com



SENSAÇÕES TURISMO
GUIA/RESPONSÁVEL: THIAGO BICALHO

Rua Irma, 49 – Piratininga (Venda Nova) – Belo Horizonte/MG
(31)99884-4443


