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Aqui você vive  Minas Gerais
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Itabirito 
Aqui você Vive 

Minas Gerais
“Itabirito, cidade localizada  

entre a primeira e a atual capital  
mineira, oferece clima ameno,  

rica biodiversidade, a hospitalidade 
perpetuada nas fazendas e  

cozinhas rurais,  chefiadas pelo  
pastel de angu e sua cachaça  

artesanal de alambique. 

Aqui você respira o puro ar das  
montanhas, vivencia a tradição  
musical e cultural de um povo  

festivo pelos caminhos da  
Estrada Real, nesta terra marcada  

pela Inconfidência Mineira.  
Minas são muitas e todas elas  

moram em Itabirito.”
Texto do posicionamento turístico de mercado, construído

em assembléia no dia 15 de maio de 2014.

Serra da Santa
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No final do século XVII, as descobertas de ouro nas 
imediações de Sabará e Ouro Preto provocaram um 
grande deslocamento de pessoas para a região central 
de Minas Gerais. Colonos e imigrantes de vários lugares  
começaram a povoar as terras que, em pouco tempo, 
transformaram-se em arraiais, freguesias e vilas. E por aqui, 
não foi diferente. 

O cenário áureo já estava em declínio na década de 
1880, quando as instalações dos trilhos da Estrada de  
Ferro Dom Pedro II, a abertura de empresas nos ramos da  
siderurgia, tecidos e couro e o crescimento da população, 
passaram a modificar o cenário de Itabirito. Na década 
de 1880 Itabirito ainda se chamava Itabira do Campo e 
era distrito de Ouro Preto. Aos poucos, a antiga paisagem  
colonial começou a ser substituída pela paisagem  
industrial. Esse desenvolvimento tornou-se base para a 
emancipação municipal, em 7 de setembro de 1923.

Itabirito está inserida na região do Quadrilátero  
Ferrífero e abriga uma importante atividade de exploração 
de minério, além dos setores da indústria e de serviços. 
Atualmente o município desenvolve-se equilibrando as 
necessidades do presente e a valorização do seu patrimô-
nio cultural, referência importante sobre as histórias que 
acompanharam a formação da Itabirito de hoje.

Principais distâncias
Ouro Branco            61 km
Ouro Preto            38 km
Belo Horizonte        56 km
Brasília                      785 km
Rio de Janeiro         438 km
São Paulo                 629 km

ITABIRITO
 Um resumo de nossa história

Vista da cidade, 1915
Coleção digital de Itabirito
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Itabirito
Regiõesem

REGIÃO URBANA 
E DISTRITOS

Conhecer a Itabirito de ontem, com suas capelas, casa-
rios e ruas e a Itabirito de hoje, com suas praças, parques 
e monumentos! Enfim, o espaço da cidade e como ela se 
modificou ao longo do tempo é um convite a preservar a 
história e a memória através de seu patrimônio.

Nessa rota, história e religiosidade são os principais 
atrativos. O Centro Histórico, um museu a céu aberto,  
marcado pelos vestígios do período aurífero, onde suas 
paisagens se desdobram por ruelas e ladeiras e convidan-
do o visitante a escrever novas páginas para a história.  
A parte baixa, traz em sua arquitetura o reflexo de novos 
ciclos econômicos e a modernidade com ares interioranos. 

Diante da riqueza arquitetônica e diversidade de  
memórias, ninguém permanece indiferente!

REGIÃO URBANA
Centro histórico:  
Itabirito em Dois Séculos

Centro Histórico de Itabirito
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Capela de Nossa Senhora do Rosário

Sua opção de rota pela história se inicia pelo Alto do 
Cristo, localizado no Morro do Cruzeiro João Pinto, de onde 
se tem uma vista panorâmica de toda a cidade, da Serra da 
Santa e da natureza deslumbrante e preservada, com ser-
ras e vales ao redor do município. O Alto do Cristo é conhe-
cido ainda, por ser uma das melhores pistas de mountain 
bike do estado de Minas Gerais.  Após sua visita ao Cristo 
sua rota continua com a descida pela Rua Paraopeba em 
direção à Capela de Nossa Senhora do Rosário, seguindo 
pela Rua do Rosário em direção à Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Boa Viagem, e após a Rua Sete de Setembro 
pelos calçamentos em capistrana, onde terá a oportuni-
dade observar o casario e os Passos da Paixão. Passando 
pela Ponte da Açucena e subindo a Rua do Matozinhos seu  
cenário será tomado pela Capela do Senhor do Bom Jesus 
do Matozinhos e Capela Nossa Senhora das Mercês.

• Alto do Cristo 
Morro do Cruzeiro João Pinto, Estrada do Cristo - Itabirito. 
Aberto diariamente das 8h às 18h

• Conjunto Arquitetônico Rua do Rosário, Rua Sete de 
Setembro e Rua do Matozinhos
Bairros Boa Viagem, Tombadouro e Matozinhos
Visitação ao ar livre.

A Rota

Pontos a visitar:
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Alto do Cristo

Matriz Nossa Senhora 
da Boa Viagem

Vista aérea do 
Centro da cidade

• Igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem
Praça Dom Silvério, s/nº, Bairro Boa Viagem - Itabirito. 
Horário de Missas: Terça, Quinta e Sexta-feira às 7h;  
Quarta-feira às 19h; Sábados às 15h, 19h e 20h30 e  
Domingos: 08h45 e 19h. 
(31) 3561-1979 - Visitas mediante agendamento.

• Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos
Rua do Rosário, s/nº, Bairro Tombadouro - Itabirito. 
(31) 3561-1979 - Visitas mediante agendamento.

• Capela de Nossa Senhora das Mercês
Rua do Matozinhos, s/nº, Bairro Matozinhos - Itabirito.
(31) 3561-1979 - Visitas mediante agendamento. 

• Capela do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos 
Rua do Matozinhos, s/nº, Bairro Matozinhos - Itabirito.
Aberta todas as quartas-feiras das 7h às 19h.
(31) 3561-1979 - Visitas mediante agendamento. 

• Passos da Paixão
Rua Sete de Setembro, Bairro Boa Viagem - Itabirito.
Rua do Matozinhos, Bairro Matozinhos - Itabirito. 
Visitação ao ar livre.

Capela de Nossa 
Senhora do Rosário

Capela do Senhor  
do Bom Jesus do Matozinhos
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O passeio tem início no Complexo Turístico da  
Estação, antiga Estação Ferroviária, que mantém seus  
aspectos construtivos do final do século XIX. O Com-
plexo conta com o Centro de Referências e Informações  
Turísticas, Loja de Artesanato, Salão dos Ferroviários, Biblio-
teca Pública e, em breve, a Casa do Pastel de Angu, onde 
o visitante degustará a joia gastronômica de Itabirito.  Nos  
arredores do Complexo Turístico, vale a visita a Matriz de  
São Sebastião, com seus belos e raros vitrais franceses,  
além de uma parada para compras na secular Mercearia  
Paraopeba.

Chegando ao Parque Ecológico Municipal, o visitan-
te poderá fazer uma pausa para contemplar a natureza,  
andando pelas belas trilhas e mirantes, com vista para o 
Rio Itabirito.

A visita segue até a réplica do 1º Alto Forno da Améri-
ca Latina, do ciclo moderno da Siderurgia no Brasil, feito 
em carcaça de aço e que se destinava à produção de cinco  
toneladas diárias de ferro gusa, o dobro da produção 
do alto forno de Ipanema, de propriedade do governo  
Imperial (em São Paulo).

Para finalizar este roteiro urbano, duas excelentes  
opções são: o Museu e Lanchonete Jeca Tatu, um local 
dinâmico e inusitado, que possui como maiores atrativos 

CENTRO URBANO 
Itabirito do último século

elementos de coleção particular que vão desde jardineiras 
a motonetas antigas. Ou ainda, a visita à Fábrica da Feli-
cidade Coca-Cola FEMSA Brasil, que permite ao visitante 
uma experiência inesquecível pelo mundo Coca-Cola.

1. Complexo turístico da estação  
2. Rua do rosário  

3. Biblioteca pública

1

2 3
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Parque Ecológico Municipal

Fábrica da Felicidade Coca-Cola FEMSA Brasil

• Complexo Turístico da Estação
Praça Dr. Guilherme, s/nº, Centro - Itabirito.
(31) 3561-7847 / 98894-3764 - Visitação ao ar livre.

• Parque Ecológico Municipal 
Av Queiroz Júnior, 1510, Bairro Santo Antônio - Itabirito.
(31) 3563-4980 / 98843-9854
Funcionamento: Todos os dias de 7h as 20h

• Igreja Matriz de São Sebastião 
Rua João Pessoa, s/n°, Centro - Itabirito.
(31) 3561-1936.
Horário de Missas: Segunda à Sexta-feira às 7h; Sábados às 
15h e 19h; Domingos: 7h, 9h e 19h

•  Fábrica da Felicidade  Coca-Cola FEMSA Brasil
Rod. BR 040 Km 572/573 - Itabirito.
(31) 2124-1071 - Visitas mediante agendamento.

• Mercearia Paraopeba 
Rua João Pessoa, 110, Centro - Itabirito.
(31) 99950-2448 / 98567-2656 / 3561-2556
Funcionamento:  Segunda a sábado de 07h30 às 20h e aos 
domingos 07h30 às 12h

• Mercado Municipal Nem do Roldão 
Rua Dr. Eurico Rodrigues, 486, Bairro Praia - Itabirito.
(31) 3561- 4114
Funcionamento: Quartas das 17 às 22h e sábados das 7 às 14h

Pontos a visitar:
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Capela de Nossa Senhora das Mercês

1º Alto forno da América Latina  

Mercearia Paraopeba

Museu Jeca Tatu

• 1º Alto forno da América Latina  
Av. Queiroz Junior , 3575, Bairro Usina Esperança - Itabirito. 
Visitação ao ar livre.

• Museu Jeca Tatu 
Rodovia do Inconfidentes, BR 356, Km 60 - Itabirito.
(31) 99816-6432 
Funcionamento: Todos os dias de 8h às 18h

• Fazenda Chaparral 
Rua Francisco José de Carvalho, 3543, Bairro Portões - Itabirito.
(31) 3561-1739 / 99962-1739.
Funcionamento: de quarta a domingo de 8h às 17h  
Atendimento de grupos, mediante reserva antecipada.
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Distritos
ACURUÍ E SÃO GONÇALO DO BAÇÃO

ACURUÍ
O distrito de Acuruí fica a 25 km da sede do município.  

Sua história desponta com a exploração da região pelos 
bandeirantes no séc. XVII, quando neste período o distrito 
viveu seu apogeu com a intensa circulação de aventureiros 
e mercadores e o estabelecimento de lavras de exploração 
do ouro e templos religiosos. 

Entre 1690 e 1711, a busca por ouro, o intenso trânsito 
de pessoas e a abertura de terras para o plantio e criação 
de animais, proporcionaram a fundação das primeiras po-
voações nos caminhos abertos entre Sabará e Ouro Preto. 
O surgimento do Arraial de Rio das Pedras, atual distrito de 
Acuruí, se insere neste contexto. 

Rio das Pedras, além de contar com os serviços de  
mineração aurífera, localiza-se no caminho que conectava 
importantes estradas que abasteceram as Minas no sécu-
lo XVIII.  A intensa circulação de pessoas e a prosperidade  
gerada pela extração do ouro possibilitaram o cresci-
mento populacional e a dinamização da economia local. 
Em 1938, Rio das Pedras passou a integrar o município de  

Itabirito, tendo sua denominação atual, Acuruí, atribuída em 
1943, por influência da ideologia nacionalista da Era Vargas:  
Acuruí na língua indígena local, significa Rio de Pedras.

Hoje, em seu pequeno e charmoso núcleo urbano  
encontram-se vestígios deste período que, aliados a uma 
natureza exuberante, fazem deste distrito um lugar único.

Caminhar, pedalar, cavalgar por belos caminhos;  
deliciar-se com a culinária típica da região, a cachaça ou a  
cerveja especial de fazenda, fazem parte deste delicioso 
roteiro, que agrega natureza, história e gastronomia. Esta 
rota é testemunho da saga dos pioneiros em busca de  
riquezas. Venha se aventurar!

Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição
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Ao longo de 24 km de extensão, o trecho da Estrada 
Real em Itabirito é uma atração à parte. Se inicia na Ponte 
Ana de Sá, divisa com Ouro Preto, passando pelo distrito 
de Acuruí até a Ponte do Ribeiro Manso, divisa com Rio 
Acima.  O trecho é inserido no denominado Caminho do 
Sabarabuçu, extensão do Caminho Velho.

O Roteiro:
A visita se inicia no caminho de Sabarabuçu passando 

pela região da assombração, com paisagem margeada 
pelo Rio das Velhas, composta por quedas d’água, muros 
de pedras e ruínas, terminando na Ponte da Bacia.  De lá, o 
visitante segue para o charmoso povoado de Acuruí, onde 
poderá visitar Igrejas datadas do século XVIII; a cachaçaria 
Lucas Batista e Acuruy, com premiadas cachaças; comprar 
linguiça caseira e embutidos diferenciados, na linguiçaria 
Rio Pedrense e comer deliciosos doces na Loja de Artesa-
nato ou ainda, visitar a Cervejaria Artesanal Engine Beer.

Seguindo, sentido Capanema, o visitante conhecerá a 
Cervejaria de Fazenda Uaimií, que produz vários tipos de 
cervejas especiais, entendendo todo o processo de pro-
dução, e degustando esta delícia produzida em Itabirito. 
Os atrativos continuam excluir esse trecho na propriedade 
Vale do Catana, com três Cachoeiras e um poço rodeados 
por bela natureza e uma vista ímpar para a Serra de Capa-
nema e antigos muros de pedra. Seguindo para a região da 
Serra da Jaguara, o ponto de parada é o Camping Itabirito 

onde está a Cachoeira do Sossego, de águas límpidas e es-
verdeadas e um poço de fácil acesso. Quatro quilômetros à 
frente, está a mais bela e imponente, Cachoeira Chicadona, 
com duas quedas com mais de 60 metros de altura cada, 
que deslumbram, pela força de suas quedas.

Pontos a visitar:
• Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
Rua Principal, s/n°, Distrito de Acuruí - Itabirito.                                                                      
(31) 98754-3978 - Visitas mediante agendamento.                                                                                                      

• Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
Rua Principal, s/nº, Distrito de Acuruí - Itabirito. 
(31) 98754-3978 - Visitas mediante agendamento.

• Cachaçaria Acuruy e Lucas Batista
Rua Principal, 30, Distrito de Acuruí - Itabirito.
(31) 98761- 4011 - Visitas mediante agendamento.

• Engine Cervejaria Artesanal
Rua Principal, 34, Distrito de Acuruí - Itabirito.
(31) 98688-4178 - Visitas mediante agendamento.

• Loja de Artesanato
Rua Principal, s/nº, Distrito de Acuruí - Itabirito.                                                            
Funcionamento: Sábados, domingos e feriados de 9h às 18h

• Linguiçaria Rio Pedrense
Rua Principal, 301, Distrito de Acuruí - Itabirito.
Funcionamento: Sábados, domingos e feriados das 9h às 18h 
(31) 98735-7105
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• Estrada Real - Caminho de Sabarabuçu 
Itabirito possui aproximadamente 24 km do trecho e inicia  
na divisa com Rio Acima e termina na divisa com Glaura (OP).

• Uaimií - Cervejaria de Fazenda
Estrada de Capanema, km 9, Distrito de Acuruí - Itabirito.
(31) 99194-4117 - Visitas mediante agendamento. 

• Cachoeira Carranca, Cascalho, Cruzado e Pocinho
Estrada de Capanema, Km 14, Vargem do Catana, Acuruí - 
Itabirito - (31) 3563-2076 / 99927-0753 / 98743-9948
Indicado entrar em contato por telefone antes. Atrativo  
tem cobrança da taxa de visitação. 

• Cachoeira do Sossego (Área de Camping) 
Serra da Jaguara, Acuruí - Itabirito - (31) 99676-8387 
Indicado entrar em contato por telefone antes. Atrativo  
tem cobrança da taxa de visitação.

• Cachoeira Chicadona 
Serra da Jaguara, Acuruí - Itabirito - (31) 99773-8437 
Indicado entrar em contato por telefone antes. Atrativo  
tem cobrança da taxa de visitação.

SÃO GONÇALO DO BAÇÃO

Distrito de Itabirito, localizado a 14 km da sede,  
situa-se no alto de uma colina, tendo ao norte o Pico 
de Itabirito, símbolo e importante marco geográfico,  
econômico, histórico e identitário de Itabirito. O início do  
povoamento remete às primeiras experiências de extração 
aurífera na região central de Minas, por volta de 1700 quan-
do o território fazia parte de Itabira do Campo.

A região de São Gonçalo oferece um mosaico de  
atrativos que vão desde belas cachoeiras, a becos, muros  
e casarões que contam as histórias do período aurífero.

O Roteiro:
O Ponto de partida é centro de São Gonçalo do Ba-

ção, o visitante conhecerá a charmosa Igreja Matriz de São 
Gonçalo do Bação, além de becos, muros e construções 
antigas. Seguindo mais adiante, está a pequena Cape-
la de Nossa Senhora do Rosário, ladeada pelo cemitério e  
antigos muros de pedras. Depois de um charmoso passeio 

Cachoeira Chicadona 
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Em nossos sabores há o delicioso pastel de angu com 
vários recheios, sendo o mais tradicional, o umbigo de  
banana. Joia gastronômica, criada no século XIX, por volta 
de 1851 conta-se que seu cenário de criação foi na Fazen-
da dos Portões, onde duas escravas  Maria Gonga e Philó,  
foram as primeiras  a usar sobras de angu para fazer bolinhos  
recheados com guisado de umbigo de banana. 

O modo de fazer o Pastel de Angu de Itabirito apre-
senta relevante valor histórico e cultural, é registrado 
como um Bem Imaterial pelo Decreto n°9125, de 10 de 
dezembro de 2010 – que inscreve no Livro de Registro de  
Patrimônio Imaterial o Modo de fazer Pastel de Angu,  
ocorrido no município de Itabirito, Minas Gerais, por seus 
valores históricos, cultural e simbólico. Efetivando assim, 
sua salvaguarda e valorização. Esta joia gastronômica além 
de saborosa é um capitulo da história de Itabirito.

Cultura & Gastronomia

Itabirito e seus sabores: PASTEL DE ANGU

histórico, a natureza é a próxima atração. A parada é nas ca-
choeiras: Benvinda e Três Quedas.  Outras opções  de visita 
são as Quedas d’Água do Cocho de Pedras e do Rasgão.

Pontos a visitar:
• Igreja Matriz de São Gonçalo do Bação 
Praça da Matriz, s/nº - São Gonçalo do Bação - Itabirito.
(31) 3562-1102 / 3562-1135 - Visitas mediante agendamento.

• Capela de Nossa Senhora do Rosário 
Rua do Areal, s/nº - São Gonçalo do Bação - Itabirito.
(31) 3562-1102 / 3562-1135 - Visitas mediante agendamento.

• Chafarizes, becos, muros e construções antigas
Distrito de São Gonçalo do Bação  - Itabirito.

• Queda d’agua Rasgão
Saboeiro São Gonçalo do Bação - Itabirito. 

• Queda d’agua Cocho de Pedras
São Gonçalo do Bação - Itabirito. 

• Cachoeiras Benvinda e Três Quedas 
São Gonçalo do Bação - Itabirito.
(31) 98602-0001 - Visitas mediante agendamento.

• Cachaça Senhora do Engenho
Sítio São Gonçalo - Saboeiro - São Gonçalo do Bação - Itabirito.
(31) 98864-7719 / (31) 3337-7719 - Visitas mediante agendamento.

• Cachaça Cobiçada
Fazenda Retiro do Sol, R. Padre Cândido, São Gonçalo do  
Bação - Itabirito.
(31) 99313-7506 - Visitas mediante agendamento.

• Cachaça São Gonçalo do Bação
Fazenda Olhos D’Água, Macedo - São Gonçalo do Bação - Itabirito. 
(31) 98865-1293 - Visitas mediante agendamento.
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Prepare-se para conhecer um 
paraíso de cachoeiras, no distri-
to de Acuruí, no trecho da Estrada 
Real. Um lugar que impressiona por 
suas paisagens naturais de notáveis  
beleza, com trilhas e cachoeiras a serem descobertas.   
O Roteiro tem início na Praça da Estação em Itabirito e  
percorre cerca de 30 km. Na primeira parada um delicioso 
café da manhã,  em seguida  um passeio por uma trilha 
com vestígios da história, um belo mirante e um convite 
para um banho na Cachoeira do Sossego. Mais tarde, um 
delicioso almoço, e os passeios continuam por uma trilha 
que leva a outros deslumbrantes cenários. 

Uma Joia na Estrada Real

A vocação gastronômica e cultural 
de Itabirito é o ponto de partida para 
este delicioso roteiro, com cachaças  
premiadas e de altíssima qualidade. Em Itabirito, é  
possível encontrar algumas das melhores aguardentes 
do país. O percurso inclui a visitação a três cachaça-
rias de alambique na região de São Gonçalo do Bação:  
Cachaça  Senhora do Engenho  -  Sítio São Gonçalo;       
Cachaça Cobiçada - Fazenda Retiro do Sol e Cachaça 
São Gonçalo do Bação - Fazenda Olhos d’Água.  

Além de degustar uma bela cachaça, o visitante terá 
a oportunidade de conhecer o processo de produção,  
da plantação até o engarrafamento (durante os meses  
de junho a outubro, dependendo da safra), e aprender  
sobre este produto tipicamente brasileiro que foi  
aprimorado pelos mineiros.

Roteiros em

Roteiro da cachaça

O roteiro Trilha Real em Itabirito per-
corre um trecho de 38 km e  apresenta 
um mosaico de belas paisagens. A re-
gião é marcada pela história do período 
colonial brasileiro e oferece vestígios da exploração do ouro, 
rico acervo de bens culturais, festas populares e religiosas, 
áreas verdes preservadas, com belas trilhas que percorrem 
caminhos de águas cristalinas, serras e matas. Uma possibi-
lidade do visitante viver e explorar os caminhos de Minas.

Trilha Real

Itabirito
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Festividades & Eventos

Itabirito possui, além de seu vasto patrimônio  
histórico e natural, inúmeras manifestações culturais  
tradicionais que permanecem vivas.  Bandas de música  
desfilam pelas praças e ladeiras, corais entoam cantigas,  
grupos de teatro contam histórias da cidade, artesãos  
moldam lembranças e  um recheado calendário de  
eventos, confira:

Visita divertida e interativa 
com passeios  em diversos ambien-
tes. Uma experiência  inesquecível 
pelo mundo Coca-Cola.

Coca-Cola FEMSA Brasil

Passeio pelas ruas e ladeiras  
centenárias. Neste roteiro, você tem a 
oportunidade de desfrutar do encontro 
da Itabirito de ontem e hoje à bordo de 
uma charmosa jardineira turística.

As belezas naturais de  
Itabirito nos encantam. Neste  
passeio você vai desfrutar das  
maravilhas de Acuruí.

         INFORMAÇÕES 
CRIT - CENTRO DE REFERÊNCIAS E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 
(31) 3561-7847 / (31) 98894-3764 ou pelo e-mail: crit@pmi.mg.gov.br   
Site: www.itabirito.mg.gov.br

Fábrica da Felicidade

Jardineira Turística

Cachoeiras e Paisagens
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Samba de Boteco: Pré-carnaval que acontece em estabe-
lecimentos do setor de alimentos e bebidas pelos bairros 
e distritos do município, levando muito samba aos foliões. 
Acontece nos finais de semana que antecedem o carnaval.

Carnaval: Um dos mais tradicionais e animados do  
interior de Minas Gerais. A cidade recebe inúmeros  
foliões que seguem o ritmo dos circuitos diversificados com  
inúmeras atrações.

Caminhadas na Natureza: Circuito de caminhadas pelas 
paisagens e cenários de Itabirito. Durante o ano são reali-
zados em média nove circuitos distribuídas entre os meses 
de março a outubro.

Festival Viação Gastronômica: O Festival acontece  
durante 1 mês em bares e restaurantes da cidade, que apre-
sentam, entre abril e maio, o melhor da gastronomia a partir 
de temáticas do festival. E para fechar com chave de ouro, 
a  Grande Saideira que acontece dias depois do término do  
festival, onde os melhores pratos se encontram ao som de 
muita música e gastronomia.

Julifest: Realizada na 1ª quinzena de julho, é considerada a 
festa mais tradicional da cidade, valorizando a cultura, o folclo-
re e a culinária típica de Itabirito. Todo ano, constam na progra-
mação grandes shows, quadrilhas, apresentação da Rainha da 
Julifest e concurso de originalidade das barracas que formam 
um típico arraial de Minas Gerais.

Carnaval de Itabirito 
Cortejo do bloco Zé Pereira   

Festival Viação 
Gastronômica 
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Domingo é Dia de Banda: Este evento que acontece em 
quatro edições durante o ano, busca manter e valorizar a 
cultura musical tradicional das corporações musicais de 
Itabirito.

Feira Gastronômica do Pastel de Angu: Realizada anu-
almente com a participação de mantenedoras do modo 
de fazer o pastel de angu. Tem como objetivo a preserva-
ção e valorização do bem imaterial e joia gastronômica do  
Município de Itabirito. Sua programação ganha shows em 
uma noite de muita gastronomia e boa música.

Aniversário da cidade: Comemorado anualmente no 
mês de setembro, sua programação é um sem fim de  
atividades, que vão desde inaugurações, desfiles, shows,  
seminários, dentre outras atividades.

Natal Iluminado: Realizado nos meses de novembro e  
dezembro, o Natal iluminado é composto por uma vasta 
programação cultural, além da decoração natalina, que 
enche a cidade de luzes para a chegada do Natal.

Festa de Nossa Senhora da Conceição (Distrito de  
Acuruí): Festividade que acontece todo dia 08 de dezem-
bro em devoção a padroeira do distrito. Pela tradição e  
religiosidade esta festa teve sua realização registrada 
como patrimônio imaterial. Sua programação consta de 
novenas, celebrações e apresentações artísticas.

Julifest

Natal Iluminado
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Downhill

Eventos esportivos em várias modalidades: Considera-
da a capital mineira do ciclismo, suas atividades esportivas vão 
desde o ciclismo, motocross, corridas em ruas e montanhas, 
jogos e campeonatos.          HOTÉIS / POUSADAS URBANOS

Pousada Cata Branca
Endereço: Rua Ana Maria Teixeira, 363, Santa Efigênia - Itabirito.
(31) 3561-6574 
E-mail: dorapagano@oi.com.br
Site: www.catabrancavillage.com.br

Aredes Apart Hotel
Endereço: Rua Belo Horizonte, 130, Centro - Itabirito.
(31) 3563-2013
E-mail: reservas@aredesaparthotel.com.br 
Site: www.aredesaparthotel.com.br

Hotel Circuito do Ouro
Endereço: Rua Primo Cavalieri, 35, Centro - Itabirito.
(31) 3562-3600
E-mail: contato@hotelcircuitodoouro.com.br
Site: www.hotelcircuitodoouro.com.br 

Hotel Pousada de Minas
Endereço: Rua Dr. Eurico Rodrigues, 145, Centro - Itabirito.
(31) 3561-7212
E-mail: reserva@pousadademinas.com.br
Site: www.hotelpousadademinas.com.br

Pouso dos Viajantes
Endereço: Av. dos Inconfidentes, 1198, Santa Efigênia - Itabirito.
(31) 3561-6755 / 99775-5812
Email: reservas@pousodosviajantes.com.br
Site: www.pousodosviajantes.com.br

Dallas Hotel
Endereço: Rua Dr. Eurico Rodrigues, 487, Praia - Itabirito.
(31) 3561-2500 / 3561-3641
E-mail: hoteldallasitabirito@yahoo.com.br
Site: dallashotel.vitrinevirtual.net  

Meios de hospedagens
 

-
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Pousada Outeiro de Itabirito 
Endereço: Estrada Córrego Seco, s/nº - Itabirito.
(31) 98458-7329
E-mail: pousadaouteirodeitabirito@gmail.com
Site: www.outeirodeitabirito.com

Pesque e Pague e Pousada Campestre 
Endereço: Estrada ITA 495, Marzagão - Itabirito.
(31) 99618-6009 / 99914-6009 / 99625-9569
E-mail: silvanocampestre@yahoo.com.br
Facebook: pesquepaguecampestre 

Pousada Itabirito 
Endereço: Avenida dos Infonfidentes, 850, Santa Efigênia - Itabirito.
(31) 3561-1727 / 3561-0894 / 99772-2160
       
            HOSPEDAGEM DISTRITO DE ACURUÍ E REGIÃO

Pousada Rural Serra Verde
Endereço: Estrada de Capanema, Km85 - Distrito de Acuruí - Itabirito. 
(31) 99979-3772
Site: www.pousadaruralserraverde.com.br

Hospedaria da Sônia
Endereço: Rua Principal, 13 - Distrito de Acuruí - Itabirito.
(31) 98862-1312
E-mail: soniarochasouza@hotmail.com

Pousada Montanhas das Gerais
Endereço: Rua Principal, 60 - Distrito de Acuruí - Itabirito.
(31) 98668-8092
E-mail: pousadamontanhasdasgerais@gmail.com
Facebook: pousadamontanhasdasgerais 

Balneário Samba Rio de Pedras
Endereço: Rua das Imbaubas, Acuruí, 120 - Itabirito.            
(31) 98526-7410 / 3888-6161 / 0800 20 72 622 
E-mail: contato@sambahoteis.com  
Site: www.sambahoteis.com

 

-

 

-

 

-

             ARÉAS DE CAMPING 

Camping Itabirito
Endereço: Serra da Jaguara - Distrito de Acuruí - Itabirito.            
(31) 99968-8480

Catana da Serra
Endereço: Estrada de Capanema, Km14 - Vargem do Catana - Distrito de 
Acuruí - Itabirito.
(31) 99271-0753
 

           HOSPEDAGEM DISTRITO DE SÃO GONÇALO DO BAÇÃO E REGIÃO

Pousada Canto Verde
Endereço: Rua Olímpio Pimenta, 210, São Gonçalo do Bação - Itabirito. 
(31) 98874-2667
E-mail: cantoverdesaogoncalodobacao@hotmail.com

Pousada do Siri 
Endereço: Rua das Pimentas, 303 - São Gonçalo do Bação - Itabirito.
(31) 99984-0139 / 99992-0139 / 3464-9829
Email: pinhopav@gmail.com
Site: www.pousadadosiri.no.comunidades.net

Hotel Fazenda Caco De Cuia
Endereço: Estrada São Gonçalo do Bação (estrada de terra),  
km 2,5 - Itabirito. 
(31) 996361896
E-mail: reservas@cacodecuia.com.br 
Site: www.cacodecuia.com.br

Pousada Boninas 
Endereço: Rua Fazenda Campo Alegre, Saboeiro - São Gonçalo  
do Bação - Itabirito.
(31) 99612-9308 / 99592-3666 / 99592-3413
E-mail: reservapousadaboninas@gmail.com
Site: www.pousadaboninas.com
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         ALIMENTAÇÃO
Relação disponível no Centro de Referências e Informações Turísticas:  
(31) 3561-7847 ou pelo e-mail crit@pmi.mg.gov.br ou no site da Prefeitu-
ra: www.itabirito.mg.gov.br

         TELEFONES ÚTEIS

RODOVIÁRIA
Terminal Rodoviário Geraldo Gomes Batista
BR 356 - Rodovia dos Inconfidentes, Km 56 - Itabirito.
(31) 3561-6458

HOSPITAL
Hospital São Vicente de Paula
Rua Emídio Quites, 100, Praia - Itabirito.
(31) 3561-7311 /3561-7284/ 3561-7315

PRONTO ATENDIMENTO
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Celso Matos - UPA 24 horas
BR 356 - Rodovia dos Inconfidentes, Km 55 s/nº - Itabirito.
(31) 3561-1198 / 3563-1380 / 192

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Empresa Santa Fé
Rua Raul Soares, 100 - Centro - Itabirito.
(31) 3561-1858 / 3563-1844

Empresa Pássaro Verde
Rua Raul Soares, 80 - Centro - Itabirito.
(31) 3561-2779 / 3561-6779 
 
SEGURANÇA

Polícia Militar
Rua João Pinheiro 405, Santa Efigênia - Itabirito.
(31) 3561-3020 / 3561-4120 / 190

Guarda Municipal
Rua Alberto Woods Soares, 143, Santa Tereza - Itabirito.
(31) 3561-7611 / 3561-0300 / 153

 

- 
Bombeiros Municipal
Terminal Rodoviário Geraldo Gomes Batista - Itabirito.
Rodovia dos Inconfidentes, Km 56
(31) 3561-2413 / 3561-0928 / 199 

          INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Centro de Referência e Informações Turísticas - CRIT

Endereço: Complexo Turístico da Estação Praça Dr. Guilherme, s/n°, 

Centro - Itabirito/MG.

(31) 3561-7847 / 98894-3764

E-mail: crit@pmi.mg.gov.br

Site: www.itabirito.mg.gov.br
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