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Conchittas bar Clube Metrópole

Quem conhece Recife sabe que a cidade é um dos destinos mais legais
quando o assunto é inclusão. O amor e o romantismo estão presentes na
charmosa capital pernambucana, onde a diversidade tem seus points e é
vista em praticamente todos os cantos. Recife conta com uma infinidade
de locais de lazer e diversão para o público LGBTI+ e ainda se destaca
como a capital do Nordeste que investe intensivamente na qualificação
profissional para atender o viajante gay. O empenho é reconhecido pelo
Ministério do Turismo que considerou o Estado como um dos cinco
principais destinos gay friendly do Brasil. 

BARES, PUBS, BOATES E GASTRONOMIA 
 
Bar do Céu – O Bar do Céu é o lugar perfeito para curtir a noite toda
dançando ao som de música eletrônica e pop, doses de tequila e clima
descontraído. 
Rua das Ninfas, 84, Soledade, Telefone: (81) 3040-8545 
Instagram: @bardoceu 
 
Clube Metrópole – Na boate gay mais famosa do Recife, você curte os
DJs, drinks, festas e uma atmosfera animada em danceteria com vários
ambientes, bares e estilos de música.  
Rua das Ninfas, 125, Soledade, Telefone: (81) 3040-8545 
Instagram: @clubmetropole 
 
Conchittas Bar – Um boteco descontraído e simples, que serve porções
mistas tradicionais e coquetéis para a galera que fica pela calçada. 
Av. Manoel Borba, 709, Boa Vista, Telefone: (81) 3038-0814 
Instagram: @conchittasbar 
Aberto de terça a sexta das 17h às 22h. Sábado e Domingo das 16h às 21h. 

https://www.google.com/search?q=bar+do+c%C3%A9iu&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR939BR939&oq=bar+do+c%C3%A9iu&aqs=chrome..69i57j0i131i433j46i175i199l5j69i60.2030j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=metropole&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR939BR939&sxsrf=ALeKk02DfxF6l7RSdYk4hdCjeMHvHMdAvg%3A1624888371953&ei=M9TZYPrPOejW5OUPrLC26AU&oq=metropole&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAELEDEIMBMgQIABADMggIABCxAxCDATIICC4QxwEQrwEyAgguMgQIABBDMgIIADIECAAQCjIFCAAQsQMyAggAOgQIIxAnOgsILhCxAxDHARCjAjoECC4QQzoLCAAQsQMQgwEQyQNKBAhBGABQ9NMBWMvbAWCs3AFoAHABeACAAbQCiAH6C5IBBzAuNy4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi6tdbxvLrxAhVoK7kGHSyYDV0Q4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=conchitas+bar&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR939BR939&sxsrf=ALeKk035zMbrlucCmj9Zd_MMXOc4bJFLDg%3A1624888401688&ei=UdTZYI29Kcyc5OUPjvaSkAQ&oq=conchitas+bar&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB4yCAgAEBYQChAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgjECc6BAgAEEM6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToKCC4QsQMQgwEQQzoCCAA6BQgAELEDOgUILhCxAzoICC4QsQMQkwI6BwguELEDEAo6BAgAEAo6CAguEMcBEK8BOgIILjoECAAQHkoECEEYAFDU3gFYtPYBYJ73AWgBcAJ4AIAB0QGIAdwTkgEGMC4xMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjNqe3_vLrxAhVMDrkGHQ67BEIQ4dUDCA4&uact=5


Pop House Bar – Um pub com temática pop onde tem karaokê, show ao
vivo e samba. 
Av. Manoel Borba, 786, Soledade, Telefone: (81) 99333-6619 
Instagram: @pophousebar  
Terça a sexta das 15h às 22h. Sábado e domingo das 15h às 21h. 
Entrada free. 
  
Bar Central – Premiado por diversas vezes como o melhor happy hour,
além de bar do intelectual, musical e cult recifense. 
Rua Mamede Simões, 144, Santo Amaro, Telefone: (81) 3222-7622 
Instagram: @bar_central_recife 
Segunda a sexta das 16h às 22h. Sábados das 16h às 21h. 
 
Boi Neon – O ponto de encontro com os amigos ou com o “love”, local de
happy hour, de saborear uma bebida acompanhada de petiscos. 
Rua Mamede Simões, 144, Santo Amaro, Telefone: (81) 97113-3707 
Instagram: @boineon_bar_oficial 
Segunda a Domingo das 16h às 22h. 
 
Bestafera – O local reúne chopps artesanais, empanadas, música, vegan,
sebo de livros, Choripán e cadeiras de praia. Precisa dizer mais alguma
coisa? 
Rua Mamede Simões, 12, Santo Amaro. 
Instagram: @bestaferabar 
Segunda a sábado das 17h às 23h59.  
 
Lisbela e Prisioneiros – Bar descolado e moderno no Pátio de Santa Cruz,
bairro da Boa Vista, que serviu de cenário para gravação do filme de
mesmo nome e tem toda a atmosfera festiva do bairro. 
Pátio de Santa Cruz, 438, Boa Vista, Telefone: (81) 99899-7707 
Instagram: @lisbelaeprisioneirosbar 
Terça a Domingo das 16h às 00h. 

Bar Central



Casa de Bamba Brasilidades – Espaço multicultural com música, dança,
poesia e teatro que traz um novo conceito de entretenimento para a
cidade do Recife. 
Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista, Telefone: (81) 99672-9665 / 99766-3110 
Instagram: @casadebambabrasilidades 
Sábados e Domingos das 11h às 22h. 
 
Pega Liamba – Bar descontraído e divertido, no melhor estilo happy hour,
com boa comida, música e exposições de arte. 
Rua Fernando Lopes, 78, Graças, Telefone: (81) 99844-0537 
Instagram: @pegaliamba 
 
Mercado da Boa Vista – Tradicional mercado do Recife, famoso pela cena
boêmia e artística. Lota nos finais de semana com públicos diversos e
clima de festa, paquera e celebração. Comumente há apresentações de
grupos de samba, forró e frevo.  
Rua de Santa Cruz, s/n, Boa Vista. 
Instagram: @mercadodaboavista 
 
Armazéns do Porto do Recife – Bares e restaurantes em espaços que já
funcionaram como armazéns portuários. Com vista para o mar, há música
ao vivo e o cais também serve de pontos de encontro e contemplação
para casais e grupos de amigos. 
 
Boulevard Rio Branco – Antiga avenida transformada em passeio público
para pedestres, no Recife Antigo. Por lá, além da movimentação e agito
cultural, há bares descolados como o Armazém Rio Branco e a Bodega de
Véio. 

Rua da Moeda – Rua no Recife Antigo com diversos bares que oferecem
música ao vivo nas calçadas e até no meio da via. Ferve nas noites de
finais de semana, quando lota de gente de todas as tribos. 

Rua da Moeda



Paris Plage Recife - : O mais famoso point LGBTI+ da cidade fica
localizado em frente ao hotel Internacional Palace. O Paris Plage Recife
conta com atendimento rápido, cardápio delicioso, drinks variados e
cheios de criatividade.
Av. Boa Viagem 3738, Boa Viagem - Recife CEP : 51020-000
(81) 97909-6630

Pop House Bar

BestaFera Pega Liamba

Lisbela e Prisioneiros



POINTS 
 
Galeria Joana D’arc – Um local que reúne lojas, bares e restaurantes, vai
até altas horas para quem quer aproveitar a madrugada, e durante o dia
dá para passear entre as lojas de roupas, design, estúdios de tatuagem e
espaços de moda.  
 
Praia de Boa Viagem – A famosa praia de Boa Viagem é conhecida
também por suas barracas LGBTI+ ao longo da orla da cidade. Os
principais pontos ficam no Posto 7 e também na Barraca do Pingo. 
 
Recife Antigo – Bairro repleto de bares, restaurantes, centros culturais,
museus e atrações de rua como feiras, eventos, shows ao ar livre, lugares
para contemplação e encontros nas praças e cais do novo porto. No
bairro há boa segurança e presença da ronda turística, que garantem
expressões de liberdade nas ruas. 

Praça do Arsenal – Um dos principais pontos de referência do Recife 
Antigo, é também ponto de encontro de diversas tribos. Nos arredores da 
praça há atrativos como a Embaixada de Pernambuco, a histórica 
lanchonete “As Galerias”, com o seu famoso maltado, bares e museus.
Há sempre feirinhas de artesanato, apresentações artísticas, eventos
públicos e temáticos no local.

Galeria Joana D'Arc Praia de Boa Viagem



PASSEIOS, MUSEUS E ATRATIVOS LGBTI+ FRIENDLY 
 
La Ursa Tours – Roteiros de bicicleta, a pé ou de barco, apresentando
histórias e locais inusitados da cidade, com curiosidades, cultura, dicas de
gastronomia e diversão.  
Instagram: @laursatours 
 
Catamaran Tours – Passeios de barco com roteiros diversos pelo Rio
Capibaribe, com narração de guias e música pernambucana. O local
oferece ainda bar e restaurante com vista para o mar e é ponto de
realização de festas muito conhecidas e disputadas pelo público LGBTI+,
como as festas Maledita e Brega Night.  
Instagram: @catamarantours  
 
Viva Recife – Passeios gratuitos oferecidos pela Secretaria de Turismo e
Lazer nos modais a pé, de bicicleta, de catamarã e de ônibus. Os roteiros
são temáticos e conduzidos por guias de turismo. As inscrições são online
e abrem nas sextas-feiras que antecedem os passeios através do
Conecta Recife. 
Instagram: @visitrecife e @viva.recife 
 
Recife Beer Tour – Passeios contanto a história da cerveja e sua relação
com o Recife, suas paisagens, cultura e gastronomia, promovendo
degustações e harmonização.  
Instagram: @recifebeertour 

Catamaran Tours Recife Beer Tours



Recife Mal Assombrando, o City Tour – Passeios temáticos com as
assombrações do Recife, interpretadas por atores que garantem muitos
sustos e efeitos especiais. Há roteiros urbanos com visitas aos edifícios
históricos, caminhadas na mata, engenhos e até mesmo uma noite em
um hotel assombrado.  
Instagram: @recife_malassombrado  
 
Recicultura – Passeios guiados com histórias afetivas, arte, cultura e
olhar especial sobre a cidade.  
Instagram: @recicultura  
 
Ciclofaixa de Turismo e Lazer – Ciclofaixa temporária montada aos
domingos e feriados nacionais, ligando pontos turísticos de diversas
áreas da cidade. Vale a pena alugar uma bicicleta e desbravar lugares
incríveis. 
 
Cinema São Luiz – Queridinho da cena pop pernambucana, o histórico
cinema se destaca por sua decoração luxuosa, com muito mármore,
estucaria e vitrais. Há sempre sessões de filmes de arte e nacionais,
festivais e eventos que atraem o público jovem e os amantes das artes,
que geralmente estendem a diversão até a Rua Mamede Simões, onde há
concentração de bares para os mais diversos públicos. 
 
Free Love Recife – Primeira Loja de artigos e produtos para o segmento
LGBTI+ do Recife.  
Rua do Riachuelo, 712, Boa Vista.  
Instagram: @freeloverecife 

Mape - é uma loja de comercialização coletiva de moda com DNA
regional.
O espaço é bem localizado, climatizado, pensado especialmente para
enaltecer os trabalhos de artistas
e funciona em formato de loja colaborativa, com nichos individuais para
cada vendedor. A Mape proporciona às marcas e criativos que produzem
moda autoral em Pernambuco e a divulgação e comercialização de seus
produtos, que são criados e produzidos com a utilização de saberes e
recursos locais.
Além da comercialização das peças, acontece realização de encontros,
de rodas de conversa, lançamentos, exposições e troca de experiências.
@modaautoralpe 
(81) 3181-3450 
Armazém 11, no Marco Zero do Recife



MUSEUS 
 
Paço do Frevo – Museu, centro cultural, de pesquisa, produção e
salvaguarda do frevo, ritmo e dança considerado patrimônio cultural
imaterial da humanidade. Por lá é possível conhecer mais sobre a música
pernambucana, arriscar passos da dança e ainda tomar um bom café no
histórico prédio. 
Instagram: @pacodofrevo 
 
Cais do Sertão – Museu interativo com exposição sobre a vida, arte e
cultura do sertão do Nordeste, tendo como base a obra de Luiz Gonzaga.
Além da exposição, o museu conta com um excelente restaurante na
cobertura, o Cais Roof Top, além de uma movimentada lanchonete no
térreo. 
Instagram: @caisdosertao 
 
Museu da Cidade do Recife – Museu instalado no Forte das Cinco Pontas,
que conta com exposições temporárias e permanentes, oferecendo ainda
oficinas e eventos. 
Instagram: @museudacidadedorecife 
 
Instituto Ricardo Brennand – Eleito diversas vezes como o melhor museu
da América do Sul, oferece um conjunto de castelos com jardins, obras de
arte, pinacoteca e coleção de armas brancas. Visita imperdível! 
Instagram: @institutorb 

Paço do Frevo Cais do Sertão



CIDADANIA 
 
Recife LGBT – Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT 
 
O Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT é um local de
atendimento específico para vítimas de discriminação e violência com base na
orientação sexual e/ou identidade de gênero. Há serviços de atendimento
jurídico, psicológico, assistencial e de orientação e acompanhamento às
famílias e vítimas. Além disso, o espaço reúne informações mais precisas sobre
os casos de violação de direitos, homofobia e outros crimes ligados ao
segmento, o que permite estabelecer indicadores dos atos discriminatórios no
Recife, entre eles, homicídios.  
Rua dos Médicis, 86, Boa Vista, Telefone: (81) 3355-3456 
Atendimentos das 8h às 18h.

Ambulatório Especializado para Mulheres Lésbicas, Bissexuais e
Transexuais (LBT)
– Localizado no Hospital da Mulher do Recife. 
BR-101, Curado S/N, Telefone: (81) 2011-0100 
Segundas e quartas das 8h às 15h. 
  
Ambulatório LGBTI+ Patrícia Gomes do Recife
– Localizado na Policlínica Lessa de Andrade. 
Estrada dos Remédios, 2416, Madalena, Telefone: (81) 3355-7811 
Segundas, terças e quintas das 13h às 17h. Quartas das 13h às 19h. 
 
Centro de Testagem e Aconselhamento DST, HIV/AIDS Gouveia de Barros 
Rua de Santa Cruz s/nº, Boa Vista, Telefone: (81) 3355-1514 
  
Hospital Correia Picanço 
Rua Padre Roma, 149, Tamarineira, Telefone: (81) 3184-3980 
Aberto 24 horas 
 
App Rugido: Denúncias contra LGBTfobia
Site para denuncias: www.recife.pe.gov.br

Recife LGBT



Guia
Recife+ 

@viva.recife @visitrecife 


