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Bem-vindo
FRANCISCO BADARÓ - mg



  Terra de gente prendada, de tradições arraigadas 

e de receptividade na alma, Francisco Badaró, cujo 

nome homenageia um famoso político da região, 

guarda riquezas culturais que atraem e encantam 

turistas de todo o país! A beleza de sua história se 

reflete em seus antigos casarões, nas igrejas e até 

mesmo num Jatobá, árvore quase milenar, 

localizada na aconchegante Praça do Rosário, onde 

anualmente se realiza a tradicional Festa do 

Rosário, patrimônio do município. As cantigas de 

Nove, do Vilão, as Folias de Reis, dos Tamborzeiros, 

o Grêmio Lítero Musical Sete de Setembro e os 

reconhecidos artesanatos em algodão, ouro, 

madeira e palha, juntamente com a fabricação de 

queijos, requeijões, doces caseiros e feituras das 

quitandeiras locais, completam os saberes, 

sabores e fazeres de seu povo, que tem orgulho de 

suas raízes e prazer em receber bem! Venha 

conhecer também os encantos de Francisco 

Badaró!
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Construída pelas mãos de escravos, por volta de 

1847, a bela Capela de Nossa Senhora do Rosário 

está localizada no alto do Bairro do Rosário, em 

frente a uma linda e agradável praça de mesmo 

nome. Com características tipicamente européias, 

a capela é um bem tombado pelo município e 

composta por uma irmandade que é dirigida por um 

presidente. Conta com celebrações semanais e está 

aberta ao público todos os dias.

Endereço: Praça do Rosário, S/N, Bairro do Rosário.

Telefones: (33) 3738 1207/ (33) 98754 8391.

Capela de Nossa Senhora
 do Rosário





Maior evento de Francisco Badaró, a Festa de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Sucuriú acontece 

tradicionalmente na terceira semana do mês de julho. É 

marcada pela fé, pela tradição, pela devoção a Nossa 

Senhora, e também pela expressão viva de resistência e 

preservação da cultura afrodescendente local. Durante os 

dias de realização do evento, cerimônias e rituais 

religiosos, culturais e sociais, desenvolvidos e preservados 

há séculos, atraem milhares de visitantes de todo o país, 

que celebram unidos todo o legado cultural desta terra! 

Conheça você também essa que é considerada uma das 

mais belas manifestações culturais do Brasil! Marque na 

sua agenda!

Festa de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens 

P�etos do Sucuriú





Localizado ao lado sul da Capela de Nossa Senhora do 

Rosário, no bairro de mesmo nome, lá está ele, centenário, 

tronco majestoso, alta e frondosa copa, com um fruto 

saboroso que faz a alegria dos moradores e visitantes. 

Sombra espetacular, onde muitas gerações se reuniram e 

reúnem para contar as suas prosas. O Jatobazeiro de 

Francisco Badaró é considerado um patrimônio pelo seu 

povo e amado tanto por eles, quanto pelos turistas que o 

conhecem e escutam as suas histórias e estórias!

Jatobazeiro



Localizada no Centro da cidade, a Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição data do início da década de 1970, e 

tem a sua frente voltada para a Rua Direita, estando 

também ao lado da Praça Monsenhor Bernardino. No seu 

entorno, ainda pode-se observar alguns sobrados e 

construções térreas de arquitetura vernacular. Foi 

construída em substituição a uma primeira igreja, erguida 

em 1732. Atualmente realiza celebrações semanais e está 

aberta para visitação todos os dias.

Endereço: Praça Monsenhor Bernardino, 03, Centro.

Telefones: (33) 3738 1207/ (33) 98754 8391.

Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da 

Conceição





Localizada no bairro que leva seu nome, a Capela de Nossa 

Senhora de Fátima tem ao seu entorno a bela Praça 

Atanásio Couto. Foi construída onde antes havia a antiga 

Capela de Fátima. Segundo dizem os moradores de 

Francisco Badaró, a sua frente está direcionada para o 

Vaticano, em Roma. A igreja conta com celebrações 

semanais e está aberta ao público diariamente. O pôr do 

sol visto do local é considerado um dos mais bonitos da 

cidade!

Endereço: Avenida João Pinheiro S/N, Bairro de Fátima.

Telefones: (33) 3738 1207/ (33) 98754 8391.

Capela de Nossa 
Senhora de Fátima





Situado à Rua Dois de Setembro, no Centro de Francisco 

Badaró, o Sobrado dos Farias, como é conhecido o Casarão 

Antônio Farias, possui grande valor histórico para o povo 

badaroense, por ter sido a primeira construção sólida 

edificada na cidade, ainda por volta do ano de 1728. Com 

seu estilo colonial e características européias, este 

patrimônio foi tombado pelo Decreto Municipal nº. 006 de 

23 de março de 2002, e é considerado uma das relíquias 

arquitetônicas locais.

Endereço: Rua 02 de setembro, S/N, Centro.

Telefones: (33) 3738 1123/ (33) 3738 1228.

Casarão Antônio Farias



Possuindo 6.250 hectares, a Área de Proteção Ambiental 

Chapada dos Pequizeiros está localizada ao norte de 

Francisco Badaró, e conta com belas vistas para o Rio 

Araçuaí. Destaca-se ainda por manter preservadas 

espécies endêmicas do ecossistema local, valorizando a 

fauna e a flora típicas do Cerrado mineiro, abrigando 

também várias nascentes, dentre elas, a nascente do 

Córrego Água Limpa, que até o ano de 2000 era o 

responsável pelo abastecimento de água do município.

Mais informações para visitação da APA Chapada dos 

Pequizeiros:

Emater e Prefeitura Municipal de Francisco Badaró.

Telefones: (33) 3738 1123/ (33) 3738 1228.

APA 
Chapada dos Pequizeiros





Com um artesanato reconhecido em todo o estado de 

Minas Gerais, a comunidade de Tocoiós de Minas, 

localizada a 12Km do Centro de Francisco de Badaró, é um 

dos maiores pólos de tecelagem de algodão do país. As 

tecelãs de Tocoiós de Minas mantém viva essa cultura 

secular, produzindo lindas peças bordadas, como colchas, 

redes, caminhos de mesa, almofadas e tapetes, 

comercializados no Brasil e no exterior. O arrojado galpão 

de trabalho da associação da comunidade é o espaço 

utilizado para a fabricação das peças e pode ser visitado 

para compras e para a observação da produção local.

Contato da Associação de Tocoiós de Minas: (33) 99986 

2550-Emília.

A�tesanato em algodão





A Feira Livre do Mercado Municipal de Francisco Badaró, 

localizado no Centro da cidade, já é tradição da 

comunidade!  É realizada todos os sábados, pela manhã, e 

no local podem ser vistos e comprados das mãos dos 

produtores locais, cereais, hortifrutigranjeiros, carnes, 

temperos, derivados do leite, doces caseiros, mel, 

cachaça, artesanato em madeira, em palha, em couro, 

dentre outros produtos típicos do município. Vale a pena 

uma visita!

Feira Livre do 
Mercado Municipal 
de F�ancisco Badaró



Terra de muitas feituras, as quitandas produzidas em 

Francisco Badaró encantam moradores e turistas pelo 

sabor único de seus produtos, feitos por cozinheiros e 

quitandeiras de tradição secular. Dentre as delícias da 

gastronomia local estão os doces, os queijos, o peculiar 

“capitão”, o requeijão, a rapadura, os miúdos, dentre 

outras iguarias que compõe a mesa do badaroense e a 

bagagem dos visitantes! 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de 

Minas Gerais-Emater, possui os contatos dos moradores 

que comercializam o melhor da culinária típica local: 

(33) 3738 1250.

Gastronomia







Calendário de Eventos

1 a 06 de Janeiro
Folia de Reis-Encontro dos Foliões de Reis.

1° de março
Aniversario do Município.

Noite Cultural e Badaró em Cantoria
Acontece em diferentes datas do ano: Dia das Mães; 
na quinta-feira de julho que antecede a Festa do 
Rosário e no mês de agosto.

Junho
Festas Juninas.

Julho
Festa do Rosário.

Terceiro domingo do mês de setembro 
Festa em Homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na 
Comunidade de Tocoiós de Minas.

08 de dezembro 
Festa de Nossa Senhora da Conceição.









Meios de Hospedagem

Pousada Simões
Endereço: Praça Atanásio Couto, 64, Bairro de Fátima.
Telefone: (33) 98822 8816.

Restaurante e Pousada Recanto 
Endereço: Rua do Meio, 534, Bairro do Rosário.
Telefone: (33) 98848 2092.

Pensão São Vicente
Endereço: Praça Monsenhor Bernardino, 56, Centro.
Telefone: (33) 3738 1222.

Pousada Girassol 
Endereço: Rua Sucuriú, 99, Centro.
Telefone: (33) 3738 1168.



Bares e Restaurantes

Tales Bar Porções e Salgados
Endereço: Avenida Belo Horizonte, 237, Bairro de Fátima.
Telefone: (33) 99999 9538.

Pacheco Pizzaria 
Endereço: Avenida Belo Horizonte, 79, Bairro de Fátima.
Telefone: (33) 99808 6427.

Sorveteria Doce Brisa
Endereço: Rua Capelinha, 71, Bairro de Fátima.
Telefone: (33) 98845 0118

Gyga Byte Lanchonete  
Endereço: Rua Sucuriú, 02, Centro.
Telefone: (33) 98835 3151.

Restaurante Bom Gosto 
Endereço: Praça do Mercado, 16-A, Centro.
Telefone: (33) 98888 6465.

Perci Pasteis
Endereço: Rua do Rosário, 83, Centro.
Telefone: (33) 98807 5363.

Padaria Pai e Filhas
Endereço: Rua Paulo Figueiró, 11, Centro.
Telefone: (33) 3738 1314

Lanches Dom
Endereço: Praça do Mercado, S/N, Centro.
Telefone: (33) 98827 9901.



Bares e Restaurantes

Badá Bistrô
Endereço: Rua São José, 55, Bairro Esplanada.
Telefone: (33) 98717 1421.

Restaurante e Pousada Recanto 
Endereço: Rua do Meio, 534, Bairro do Rosário.
Telefone: (33) 98848 2092.

Jatobazeiro Bar 
Endereço: Praça do Rosário, S/N, Bairro do Rosário.
Telefone: (33) 98829 4375.

Alfaju Hot Dog
Endereço: Praça do Rosário, S/N, Bairro do Rosário.
Telefone: (33) 98847 4156.

Restaurante L&D
Endereço: Avenida João Pinheiro, 13, Bairro de Fátima.
Telefone: (33) 3738 1222.

Bar e Restaurante Neide e Hélio
Endereço: Box 04, Mercado Municipal, Centro.
Telefone: (33) 98822 6967.
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Informações Turísticas

Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

(33) 3738 1123 Whats App: (33) 3738 1228

gabinete@franciscobadaro.mg.gov.br
prefeitura@franciscobadaro.mg.gov.br
cultura@franciscobadaro.mg.gov.br

www.franciscobadaro.mg.gov.br

facebook.com/prefeituradefranciscobadaromg



C I R C U I TO T U R Í S T I C O D A S

PEDRAS PRECIOSAS
www.pedraspreciosas.tur.br

PEDRAS PRECIOSAS

33 3523 1870

33 98850 2254

Avenida Visconde do Rio Branco, 
730, Centro, Teófilo Otoni-MG

www.pedraspreciosas.tur.br

ctpedraspreciosas@gmail.com

facebook.com/ctpedraspreciosas

@circuitodaspedraspreciosas

Circuito Turístico das Pedras Preciosas


