
Campo Grande - Cidade Morena 
 

 
 
Campo Grande possui uma imensa área verde, avenidas largas, rede hoteleira, bares e restaurantes 
variados, além de boa infraestrutura de comércio e serviços. Cidade com cultura diversificada e 
cosmopolita oferece excelentes atrativos de lazer e entretenimento que proporcionam a qualidade de 
vida. Mas é a capacidade de acolher visitantes que torna Capital hospitaleira. O turismo que prevalece na 
capital é o de eventos e negócios, apesar de existir uma grande gama de atrativos históricos, turísticos, 
culturais e naturais.  
 
Aqui vamos destacar algumas sugestões para uma programação bastante proveitosa. Confira: 
 

 
 
Parque das Nações Indígenas, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena é um dos principais pontos 
de encontro de famílias e praticantes de esportes como corridas, caminhadas, vôlei, futebol e até Stand 
Up Paddle (SUP). Com uma das paisagens mais belas da cidade, o local preserva ao mesmo tempo o 
verde e o colorido dos ipês floridos, lá também é possível encontrar diferentes espécies de animais como 
capivaras, quatis e inúmeras aves como a coruja, quero-quero e araras.  
 



 
 
Horto Florestal - Um agradável passeio pode ser feito no horto, que conta com teatro de arena, 
playground, concha de bocha e biblioteca pública. Ótimo lugar para quem gosta de fazer caminhada ou 
aquela corridinha. Eventos também são realizados no local. Se você está com crianças é um lugar 
perfeito, tranquilo e seguro, então não perca tempo e leve a garotada para se divertir. 
 
Praça Memorial do Papa, o Memorial do Papa está construído no local onde o Papa João Paulo II rezou 
em 1991 uma missa. A praça conta com uma estátua de 3,60 metros de altura do papa, sobre um 
pedestal com 1,5 metro. Num mural de três metros de altura estão acomodadas 265 placas cada uma 
representa um papa.  
 
Praça Esportiva Belmar Fidalgo, possui toda infraestrutura esportiva, foi construído em 1933 como 
estádio de futebol e, em 1987, tornou-se uma praça esportiva. Possui duas quadras poliesportivas, arena 
para quadras de areia, pista de corrida, banheiros, duchas, campo de futebol suíço, playground infantil, 
área para ginástica, lanchonete, sede administrativa, muito verde e uma forte iluminação. O local é muito 
frequentado, sobretudo aos finais de semana. 
 
Praça dos Imigrantes, a praça é dividida em duas partes uma com lanchonete e banheiros e outra com 
30 estandes onde são vendidos trabalhos artesanais regionais. Neste local, ainda há um mini palco que é 
utilizado para apresentações em dias comemorativos, como Dia das Mães, Dia do Artesão e Dia do Índio, 
entre outros. 
 
A Feira da Bolívia em Campo Grande acontece no segundo domingo de cada mês, o evento já faz parte 
do calendário cultural campo-grandense. Traz exposições artísticas de artesãos e artistas locais, além da 
gastronomia e música. As crianças amam o espaço, pois são inseridas de forma natural na programação 
cheia de danças, músicas e teatro que encantam quem passa por ali. Acesse página da Praça da 
Bolívia para mais informações.   
 

 

https://www.facebook.com/pages/Pra%C3%A7a-Da-Bolivia/802933156408351?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Pra%C3%A7a-Da-Bolivia/802933156408351?fref=ts


 
A programação da praça começa sempre às 9h e segue até às 14h. A Praça da República da Bolívia fica 
localizada entre a Rua Barão da Torre e Rua Aníbal de Mendonça, Rua das Garças e Rua Dias Ferreira.  

Feira Central (Feirona), um dos programas mais tradicionais dos campo-grandenses não só para os 
finais de semana, pois a feira abre de quarta a domingo. Também conhecida como feirona é um daqueles 
lugares que dá água na boca só de pensar.  

 

Feira Central - Foto: David Magela 

Influenciada pela cultura e culinária japonesa, povo que emigrou em massa para a cidade no começo do 
século XX, a gastronomia se adaptou à culinária local com destaque para os tradicionais sobá e o 
yakisoba. O pastel e os espetinhos com a mandioca amarela da terra e vinagrete também são muito 
apreciados pelos campo-grandenses e visitantes na feira. No local você encontra ainda doces variados, 
como bolos, uma variedade de frutas cristalizadas e compotas de frutas regionais. Outras opções são o 
artesanato e o comércio de lojas. Mais informações acesse a página da Feira Central. 
 
A Feirona está localizada na Rua 14 de Julho e está aberta nas quartas, quintas e sextas a partir das 16 
horas e nos sábados e domingos a partir do 12h.  

Orla Morena é um espaço de cultura, esporte e entretenimento são mais de 2,5 quilômetros com pista 
para caminhada, skate, quadras de esportes, feira e ciclovia. Lugar ideal para a socialização dos 
moradores e visitantes. É palco de apresentações culturais e aulas de dança, aberto para quem quiser 
assistir ou participar. 
 
Turismo Rural, para quem gosta do campo a capital oferece um grande número de estâncias, pousadas 
rurais e pesque-pague, que oferecem trilhas ecológicas, cachoeiras, esportes radicais, cavalgados e 
tantas outras atividades. No day use o turista pode conhecer a história e cultura dos peões locais, além 
de ter a opção de saborear a culinária regional e o artesanato rural. Confira no Cadastur as opções de 
pousadas e estâncias que oferecem o turismo rural. 

Cachoeiras, o contato com a água relaxa e os passeios em cachoeiras são uma ótima pedida para os 
dias quentes. Mas é preciso tomar cuidado, no verão o aumento de chuvas faz com que o volume de 
água dos rios fique mais alto e a correnteza mais forte. Informe-se antes se a visita é permitida, se a 
entrada é gratuita ou qual o valor cobrado e também se é necessário guia para visitar o local. Confira no 
Cadastur as opções de prestadores de serviços que podem oferecer variadas opções de lazer, aventura, 
ecoturismo, entre outros. 
 
Mercadão - Visitar o mercado local de frutas e verduras com tempo é uma delícia. Dá para conhecer as 
novidades, ouvir histórias dos feirantes, comer pastel e provar frutas diferentes. No Mercado Municipal 

https://www.facebook.com/feiracentralcg/?fref=ts
http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.mtur
http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.mtur


de Campo Grande há diversos sabores da nossa terra, os pastéis fritos na hora, por exemplo, tem 
sabores exóticos como de jacaré, pacu, carne seca, linguiça, frango com pequi, mais de 50 sabores com 
preços super acessíveis. 
 
No Mercadão, como também é conhecido, você também encontra artesanato, grãos, frutas, farinhas, 
verduras e legumes fresquinhos, doces caseiros de vários sabores, uma grande variedade de produtos 
naturais, condimentos e ainda faz um passeio pela história e cultura da Capital Morena. O Mercadão fica 
aberto das 6h30 às 18h nos dias de semana e sábado, domingos até ao 12h, está localizado bem no 
centro da cidade. Acesse a página do Mercadão no Facebook para mais informações.  
 
Campo Grande guarda sua memória em museus, monumentos, arquitetura e cultura. A Morada dos Baís, 
tombada pelo patrimônio histórico é referência arquitetônica do início do século XX, assim como a Casa 
do Artesão, Museu de Arte Contemporânea (MARCO) e o Museu Dom Bosco – Museu do Índio, este 
último um forte atrativo turístico da Capital, uma vez que possui aproximadamente 30.000 espécies de 
vertebrados e invertebrados, além de coleções como a malacológica (conchas), a arqueológica, a 
paleontológica e a mineralógica. O principal atrativo é o acervo do Índio que conta com mais de 5.000 
fotos e objetos de tribos de todo o Brasil. 

 

O Museu de arte Contemporânea de MS (Marco), está localizado no Parque das Nações Indígenas, 
possui uma área construída de 4000m2, e dispõe de 5 salas de exposição, sendo uma com mostra 
permanente de obras de seu acervo e 4 salas para as mostras temporárias que compõem sua 
programação anual. O museu possui ainda um auditório com capacidade para 105 pessoas e uma 
biblioteca específica em artes plásticas, com material para pesquisa e formação de estudantes, arte-
educadores, artistas e público em geral. Acesse a página: https://www.facebook.com/marco.museu  
 
Gastronomia, para quem não conhece é bom conhecer o corredor gastronômico da cidade, na avenida 
Bom Pastor, no Bairro Vilas Boas. Lá você encontra bares, pizzarias, restaurantes, sorveterias, 
lanchonetes, docerias, além de lojas de roupas, academia e outros estabelecimentos comerciais.   
 
Quer variedade num só lugar, também na rua Bom Pastor, estão reunidos vários containers, trailers e 
bicicletas onde são comercializados todos os tipos de pratos, lanches, doces, entre tantas outras 
guloseimas. No local é possível encontrar comidas regionais, espetinhos, até nachos crocantes e 
guacamole. São muitas opções, vale a pena conhecer. O horário de funcionamento é das 18h às 23 de 
terça a quinta e domingos. Nas sextas e sábados até meia-noite. 
 

Gostou das dicas? Então programe-se e aproveite sua estada nesta cidade cheia de encantos. 

Informações turísticas: 0800 647 6050   

Raquel dos Passos, Comunicação Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo  Fotos: Mário Hada  

https://www.facebook.com/mercadaomunicipalcg/?fref=ts
http://www.mcdb.org.br/
https://www.facebook.com/marco.museu
https://www.facebook.com/marco.museu
https://www.facebook.com/manga.park/

