


Recife Criativo
um guia de experiências, sabores e sensações
da capital de Pernambuco

Obviedade é uma palavra que não combina com o Recife e praticamente não existe no vocab-
ulário local. Quando o assunto é inovação e criatividade, a capital de Pernambuco oferece uma 
surpresa em cada esquina e dá aula nesse quesito. Não foi à toa que aqui nasceu o Manguebeat, 
o frevo, o maracatu, o bolo de rolo e um jeito único de curtir a cidade que faz apertar o coração de 
quem nos visita e precisa ir embora.

Ao chegar por aqui, o visitante irá se deparar com locais que guardam (e mostram com orgulho) 
símbolos de nossa cultura, expressados em nosso cotidiano, nos saberes e fazeres religiosos e fes-
tivos, no espetáculo das relações de amizade e vizinhança, das cadeiras nas calçadas.  Da culinária 
que sai das cozinhas das casas e ganha os botecos e bares, a cidade vai tomando conta do 
coração de quem nela chega, distribuindo os sabores feitos com elementos produzidos ou cole-
tados pelos próprios cozinheiros e familiares, como os pescadores de Brasília Teimosa, ou  ainda, 
os religiosos de matriz africana que saboreiam as comidas sagradas nos terreiros. Nos terreiros 
estão, também, agremiações carnavalescas, que ali rezam, ensaiam, confraternizam e mantêm 
tradições seculares, que se renovam e dão seu grito de existência e criatividade nas escadarias e 
salões dos bairros e nos cortejos de períodos festivos recifenses.

Do Marco Zero às periferias, experiências incríveis revelam preciosidades sentimentais, artísticas, 
gastronômicas, arquitetônicas e culturais do Brasil. Os museus com seus acervos interativos e tec-
nológicos convidam a um mergulho no que se espalha pelo território da cidade dos rios e pontes: 
um passeio pelo mangue com coleta de mariscos, o preparo da comida, degustação de cervejas, 
plantio de mudas, reconhecimento de fauna e �ora, ou ainda, sentir e tocar o tremor dos tam-
bores do maracatu, que estrondam tal qual trovão no ritmo que une fé e folia à ancestralidade. Há 
a possibilidade de percorrer rotas de bicicleta integradas com barcos e fenômenos da natureza de 
uma forma que só o Recife  pode oferecer. Os bares se destacam pela comida tradicional, com 
toque de inovação e contemporaneidade, sem perder as características locais.
Pensando em oferecer experiências que vão além do turismo tradicional, onde o Recife se destaca 
com suas paisagens, festas, riquíssimo patrimônio e praias, a Secretaria de Turismo e Lazer oferece 
este guia para viver e reviver a cidade, sentindo suas nuances como um morador local. E o mora-
dor local poderá, também, redescobrir os territórios e atividades que suscitam afetos, emoções e 
sensações que vão deixar memórias e saudades. 



PASSEIOS E ATRATIVOS
Alguns roteiros e passeios oferecem experiências inusitadas, apresentando locais, histórias e ex-
periências onde o visitante poderá até colocar a “mão na massa” e confeccionar adereços, cozin-
har, plantar árvores, viajar no tempo e até mesmo ser ator ou personagem por um dia.

LA URSA TOURS

Passeios de bicicleta, com roteiros integrados entre o Recife e Olinda, e rotas incríveis, como o 
tour Recife Antigo e a praia de Boa Viagem que percorrem orla, centro, rios, pontes e mostram o 
motivo do Recife ser conhecido como “Veneza Brasileira”. No passeio entre o Recife e Olinda, é 
possível conhecer as duas cidades, suas histórias, paisagens e segredos. No Tour da Lua Cheia, 
que proporciona um passeio feito parte a pé e parte de barco, com caminhada pelo molhe 
sobre os arrecifes do Porto, passando pelo antigo Forte do Picão, Farol do Porto do Recife, é ga-
rantida a vista deslumbrante para o pôr do sol de um lado e o nascer da lua do outro, entre o rio 
e o mar. No passeio é possível ver até gol�nhos. O Roteiro Recife dos Carnavais, passa por atra-
tivos, ícones e celebrações culturais que remetem à identidade do carnaval e seu caudaloso im-
aginário popular. O roteiro é um convite aos moradores e turistas que desejam uma proximi-
dade maior com a história da cidade e seus encantos carnavalescos. O tour inclui ainda ex-
periências criativas como confecção de adereços e performances de frevo. Uma vivência in-
esquecível pelos cantos e segredos da cidade mais carnavalesca do Brasil.

Contato:
www.laursatours.com /  Instagram: @laursatours
Telefone:
(81) 99649-8843 (Roderick Jordão)
(81) 99211-6194 (Renata Gamelo)

RECIFE BEER TOUR

O Recife está na rota das cervejas desde o tempo dos holandeses, quando aqui funcionou a 
primeira fábrica da bebida nas Américas. Você não leu errado, é isso mesmo. No ano de 1640, 
nas imediações da Capunga, zona norte da cidade, o cervejeiro Dirck Drix começou a produção 
na fábrica que ganhou o nome de “La Fontaine”. Hoje, a cidade tem uma das maiores produções 
de cervejas artesanais do país, com marcas reconhecidas e premiadas. Os passeios do Recife 
Beer Tour promovem rotas que mesclam trechos a pé e de barco, passando pelo local da primei-
ra fábrica, visitando a produção local com degustação e mestre sommelier que dá dicas sobre a 
bebida.

Contato:
Instagram: @recifebeertour
Telefone: (81) 99451-5189 (Jaime)
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CHOPPCLETA 

Já pensou na possibilidade de pedalar numa bicicleta coletiva fazendo um tour pelo centro 
histórico acompanhado de open bar de cerveja enquanto pedala? O tour inusitado é oferecido 
pela choppcleta aos domingos, com saída da Babylon Station, no Paço Alfândega, Recife Antigo.

Contato:
Telefone: (81) 99982-0572 / Instagram: @choppcleta

CACHAÇARIA CARVALHEIRA

A cachaçaria Carvalheira desde 1995 se dedica à produção de cachaças de qualidade superior, 
oferece visita guiada com degustação e o�cina de criação de drinks para você aprender a fazer 
bebidas usando a cachaça da marca.

Contato: 
Telefone: (81) 3081-8130 / Instagram: @cachacacarvalheira

ROTACERTA CICLOTURISMO 

Empresa de Cicloturismo com roteiros de longo percurso acompanhados de equipes de apoio 
que desbrava rotas integradas em várias cidades de Pernambuco e de estados vizinhos, com 
temas que mesclam história, patrimônio, natureza e aventura.

Contato:  
Instagram: @rotacertacicloturismo / @joaobon�mrotacerta
Telefone: 81 99163 1854

CATAMARAN TOURS

O passeio de catamarã é uma agradável surpresa por apresentar aos passageiros a cidade por 
um ângulo diferenciado, com roteiro acompanhado por trilha sonora e guias que narram mo-
mentos da história e descrevem os monumentos e paisagens nas margens do rio. Além do rotei-
ro clássico, há também, aventuras com atores como o Piratas do Capibaribe que faz qualquer 
um voltar a ser criança e torcer pelo herói Jack Espirro, que salta de pontes e encena lutas entre 
os corsários e piratas que atacam a embarcação. Para os que gostam de sustos e histórias de ar-
repiar, o roteiro Catamarã Assombrado revela mistérios do além e criaturas da noite que surgem 
em locais diversos, podendo estar inclusive no próprio barco. O susto é garantido!

Contato:
https://catamarantours.com.br/
Instagram: @catamarantours
Telefone: (81) 3424 2845
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RECIFE MAL-ASSOMBRADO - O CITY TOUR

Baseado nas lendas do Recife registradas por Gilberto Freyre, Carneiro Vilela, Roberto Beltrão e 
contos populares, os passeios são realizados em modais a pé, de ônibus ou híbridos, tendo 
versões na mata, em prédios abandonados e até em um hotel assombrado onde os partici-
pantes passam uma noite de horror entre fantasmas e assombrações. Inclusive possui roteiros 
game�cados para desvendar enigmas e encontrar soluções.

Contato: 
https://recifemalassombrado.wixsite.com/novorma
Telefone/whatsapp: 81 99214 -3159

RAÍZES TUR

Passeios diversos oferecidos pelo Recife e pelo interior de Pernambuco incluindo trilhas ecológi-
cas e de aventura pela natureza. Na capital, o destaque �ca com os roteiros poéticos, feitos 
através dos personagens da literatura pernambucana e nacional onde, além de conhecer a 
história das esculturas, monumentos, edi�cações e escritores, os participantes podem interagir 
nos saraus que acontecem dentro dos passeios, lendo um clássico ou criando suas próprias poe-
sias. Há ainda rolês culturais a pé, de bicicleta ou de baiteiras (pequenos barcos) e, visitas a locais 
como as  praças de Burle Marx.

Contato:
Telefone: (81) 9.85144828 / Instagram: @raizestur

BARQUEIROS DO MARCO ZERO 

Travessia do Marco Zero para o Parque de Esculturas de Francisco Brennand e pequenos passei-
os no centro da cidade nos barquinhos conhecidos como baiteiras. Os barqueiros têm vasta ex-
periência com a navegação local e contam curiosidades de seu cotidiano e da paisagem.

Contato: 
Instagram: @barqueirosdomarcozero
@deivson_barqueiro ou no local de saída; Praça do Marco Zero, diariamente das 08h às 18h

RECIFE ORIGINAL STYLE

Passeios intimistas e personalizados pelo rio Capibaribe em forma de piquenique num barco. O 
tour promete ser original e inesquecível. 

Contato:
Telefone: (81) 99716 1056 / Instagram: @recifeoriginalstyle

BARQUEIROS DO MARCO ZEROBARQUEIROS DO MARCO ZERO RECIFE ORIGINAL STYLERECIFE ORIGINAL STYLE



RECICULTURA

Passeios com imersão afetiva na cidade e suas nuances, sabores, texturas, cheiros, sons e sen-
sações. Os roteiros são temáticos e realizados em diversas partes da cidade.

Contato: 
Instagram: @recicultura / www.campsite.bio/recicultura
Telefone: 81 99921 7948

VIVA RECIFE

Aproximadamente 300 roteiros temáticos são oferecidos em passeios gratuitos pela Secretaria 
de Turismo e Lazer do Recife. Os temas vão de clássicos como o Recife Holandês a inusitados 
como o Recife Maçônico. Há edições especiais com participação de atores, músicos, fotógrafos e 
dançarinos, onde o público é convidado a participar ativamente do desenvolvimento das cenas. 
Os roteiros acontecem todos os domingos e quartas e são gratuitos.

Contato: 
www.visit.recife.br / www.olharecife.com.br
Telefone: (81) 3355 8155

CIRCUITO SAGRADO

Já pensou em conhecer templos históricos com especialistas que contam todos os signi�cados 
da construção e suas obras de arte, desvendando segredos, lendas e mistérios? É justamente o 
que o projeto oferece em 8 templos históricos do centro do Recife: Igreja Madre de Deus, Sina-
goga Kahal-Zur Israel, Capela Dourada, Igreja do Rosário dos Pretos, Matriz de Santo Antônio, 
Basílica do Carmo, Ordem Terceira do Carmo e Basílica da Penha. Os mediadores são estudantes 
de história, turismo e museologia, oferecidos pela Secretaria de Turismo e Lazer. A mediação é 
incrível e faz o visitante apurar o olhar para detalhes e signi�cados surpreendentes.

Contato:
www.visit.recife.br 
Secretaria de Turismo e Lazer - 3355 8155
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JARDIM BOTÂNICO

O Jardim Botânico do Recife está inserido numa unidade protegida de 11,23 hectares de Mata 
Atlântica. Dispõe de sete jardins temáticos: cactos, bromélias, orquídeas, palmeiras, plantas me-
dicinais, sensoriais e plantas tropicais. O espaço também abriga um corpo técnico que realiza 
pesquisas voltadas à botânica, restauração �orestal e conservação da biodiversidade da Mata 
Atlântica. Além dos projetos desenvolvidos no local, o espaço oferece atividades dentro da per-
spectiva socioambiental, de forma a atender todos que visitam o Jardim Botânico do Recife. 

Contato: 
Endereço: Rodovia BR 232, s/n - Curado, Recife - PE
Telefone: (81) 3355-0321

TEATRO SANTA ISABEL

O Teatro de Santa Isabel é hoje um dos 14 teatros-monumento do país reconhecido como Pat-
rimônio Histórico e Artístico Nacional, título que ganhou em 1949. Sua história tem páginas re-
pletas de óperas, dramas, concertos, comédias, torneios de oratórias, solenidades cívicas e 
políticas, bailes, festas e jantares. O Santa Isabel foi durante muito tempo o palco do Recife em 
todos os aspectos: políticos, sociais e culturais.Na visita, o público será apresentado às curiosi-
dades, di�culdades, glórias e lutas testemunhadas e protagonizadas pelo teatro centenário. In-
augurado em 18 de maio de 1850 e batizado em homenagem à Princesa Isabel, inserindo a 
então província de Pernambuco numa nova fase cultural. 

Contato: 
Endereço: Praça da República, 233 - Santo Antônio, Recife 
Telefone: (81) 3355-3323

PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS

Sede do governo pernambucano, construído pelo Conde da Boa Vista (Francisco do Rego 
Barros) no ano de 1841-1843, em estilo neoclássico, tendo sido ampliado em 1922 em estilo 
eclético. O palácio �cou conhecido como Campo das Princesas depois da visita da família Impe-
rial a Pernambuco em 1859. Internamente possui um lindo mobiliário, obras de arte e jardim 
projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx.

Contato:
Endereço: Praça da República, S/N - Santo Antônio, Recife 
Telefone: 3182 6694/ 3181 2281
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EXPERIÊNCIAS PELA CIDADE 
BOA VISTA

Histórico bairro da região central do Recife. Surgido a partir de aterros ainda no século XVI, 
começa a ganhar corpo no século XVIII e se expande no século XIX ganhando igrejas, novas ruas, 
palácios, sobrados, solares, pátios, mercados e comércio pulsante, sendo hoje, um dos mais movi-
mentados da cidade, numa mistura de residências, paisagens históricas, edifícios modernos, vida 
noturna agitada e um polo LGBTQI+. Passear por suas ruas, bares, lojas e centros culturais é ver de 
perto a pulsação vibrante da cidade e suas nuances.

CINEMA SÃO LUIZ: 

Mais antigo cinema de rua em funcionamento na cidade. Chama atenção por seu painel de Lula 
Cardoso Ayres e a decoração interna com teto adornado em estucaria e vitrais coloridos. Assistir 
a uma sessão nesta sala é algo mágico, quase uma viagem no tempo, aliado a modernas tecno-
logias.

Contato:
Rua da Aurora, 175, Boa Vista
Telefone: 3184-3157

HOTEL CENTRAL:

Primeiro arranha-céu do Recife, possui elegante arquitetura eclética e móveis de época. O eleva-
dor, primeiro da cidade, ainda funciona. O terraço oferece uma das mais belas vistas panorâmi-
cas do centro. Destaque para o restaurante Tempero da Rosa.

Contato:
Avenida Manoel Borba, 209, Boa Vista
Telefone: 3204-6046

PÁTIO DE SANTA CRUZ E ENTORNO:

Típico pátio de igreja recifense, foi local de nascimento do Santa Cruz Futebol Clube. Abriga 
igreja, casarões com bares e a estátua de Reginaldo Rossi. Bem perto está localizado o Mercado 
da Boa Vista, um dos mais antigos da cidade, que reúne muita gente em seus bares para encon-
tro de amigos e apresentações artísticas. A padaria Santa Cruz é destaque pela sua produção de 
pães e bolos.
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PÁTIO DE SÃO PEDRO E ARREDORES 

Se tem um lugar na cidade que remete imediatamente à cultura, música, arte e boemia, esse 
lugar é o Pátio de São Pedro. A praça do século XVIII com sua imponente catedral é palco con-
stante de manifestações populares e de ciclos festivos durante o ano. Ali estão equipamentos 
culturais como a Casa do Carnaval, o Memorial Chico Science, Memorial Luiz Gonzaga e o Museu 
de Arte Popular, além de bares como o Buraco do Sargento e o Buraquinho. Nos arredores estão 
o emblemático Mercado de São José, o restaurante Leite, o Museu do Trem, o Forte das Cinco 
Pontas e o caldo de cana do Jota.

ESPAÇO CRIADOURO:

Localizado no coração do centro do Recife, o Edifício Douro tem abrigado distintas iniciativas 
das artes visuais, artes urbanas e do design que tem se articulado de forma colaborativa para o 
restauro da vida criativa do bairro. 

Hoje o Espaço Criadouro abriga mais de 10 iniciativas distintas  da Economia Criativa que se 
complementam gerando negócios e criando oportunidades que estimulam a revitalização do 
bairro de Santo Antônio.

Contato: 
Instagram: @espacocriadouro
Endereço: Rua Ulhôa Cintra, 122 - Recife-PE

CAMPO GRANDE/HIPÓDROMO 

Na zona norte da cidade, os pacatos bairros abrigam  ícones do frevo pernambucano em suas 
ruas. Em Campo Grande, o lendário Clube das Pás, fundado em 1888 e des�la até hoje no carna-
val do Recife como um dos grandes campeões. Como se não bastasse a glória momesca, a sua 
sede é também um dos mais procurados salões de baile da cidade, promovendo frequente-
mente shows com artistas locais e nacionais. A elegância impera no seu piso polido e a casa 
conta com orquestra própria, no melhor estilo big band. Como guardião do ritmo patrimônio da 
humanidade, antes de qualquer evento, a orquestra toca sempre alguns frevos, fazendo lembrar 
a razão de existir da casa. Bem perto dali, na Praça do Hipódromo, um grupo de passistas di-
funde o frevo gratuitamente, para quem quiser aprender a dançar e conhecer a música com 
suas variações. Os Guerreiros do Passo são conhecidos na cidade por suas performances na folia 
com roupas de época. 

CLUBE DAS PÁS  - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife.
Telefone: 81 3242 7522

GUERREIROS DO PASSO – Praça do Hipódromo, sábados às 14h
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NOITE CUBANA 

Um dos ambientes mais democráticos e festivos do Recife, assim é a “Cubana”, que traz vinis an-
tigos de ritmos como salsa, rumba e cúmbia para um genuíno baile de salão entre a comuni-
dade local, estudantes, jornalistas, artistas e os mais variados per�s. A recomendação é uma só: 
dançar, dançar e dançar, de preferência com os simpáticos bailadores da comunidade.

Contato: 
Datas: 1º e 3º domingo do mês, 18h a 01h
Local: Clube da Bela Vista (Av. Aníbal Benévolo, 636, Água Fria)
Contato: 81 3444.3300
Evento pago (preço popular).

TRAGA A VASILHA

Encontro semanal de batuqueiros de maracatu nação, que ocorre no Recife Antigo, toda sexta, a 
partir das 23 horas. A ideia é praticar e festejar o maracatu durante todo o ano. No encontro, 
batuqueiros de nações diversas esquecem a rivalidade do concurso carnavalesco e se unem 
para tocar, cantar e celebrar. Cada um leva o seu instrumento, inspirado nos antigos carros de 
sorvete que anunciavam o produto pedindo aos clientes que levassem suas próprias vasilhas, 
por isso o nome do projeto. Para os marinheiros de primeira viagem, basta se juntar ao grupo 
para aprender a tocar, o pessoal ensina na hora, desde que você se junte à roda. Até quem não 
tem instrumento, consegue tocar um pouco e aprender o ritmo.

Toda sexta-feira a partir das 23h
Rua Mariz e Barros, próximo ao posto BR, Bairro do Recife

PELO CENTRO DA CIDADE
CIRCUITO DA POESIA

Vale a pena fazer a pé o CIRCUITO DA POESIA, conhecendo o conjunto de 17 esculturas dos 
nossos poetas, em tamanho real. Em alguns pontos da cidade existem estátuas imortalizando 
poetas que retrataram ou mesmo cantaram o Recife. Na Rua do Bom Jesus está a estátua de 
Antônio Maria, poeta e compositor, que foi também um dos maiores cronistas de sua época. É 
dele a frase “se você me encontrar dormindo, deixa; morto, acorde”.

MÚSICA NA IGREJA

No primeiro domingo do mês, venha apreciar um belo concerto musical em uma das Igrejas do 
Recife, no PROJETO MÚSICA NA IGREJA, oferecido pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, 
com grupos autorais e orquestras de câmara se apresentando em cenários do barroco pernam-
bucano.

Informações:
 ww.visit.recife.br / 3355 8155

CIRCUITO DA POESIACIRCUITO DA POESIA



MERGULHO NOS NAUFRÁGIOS 

Coloque mais aventura e ineditismo no seu dia, faça um mergulho nos NAUFRÁGIOS da costa do 
Recife, considerada a capital nacional dos naufrágios.
Recife, é a capital mais antiga do Brasil, e também se orgulha de ter um dos melhores pontos de 
mergulho da América do Sul. Poucas são as cidades que oferecem as condições de mergulho 
autônomo que a Veneza Brasileira oferece. A temperatura média é de 26 graus Celsius, e a visibi-
lidade atinge, aproximadamente,  30 metros. Isso sem falar da fauna marinha, aqui os encontros 
com cardumes de peixes, enxadas, xiras e mariquitas são bem frequentes. Raias, tartarugas ca-
beçudas, de pente, moreias, lagostas e tubarões são animais que podem ser facilmente avista-
dos. Por conta dos mais de vinte e cinco navios afundados, Recife é considerada a capital bra-
sileira dos naufrágios. Alguns naufragaram por acidente, como é o caso do Pirapama, um naufrá-
gio centenário, e outros propositalmente, sendo bem recentes, como é o caso do Bellatrix, São 
José e Phoenix em 2017. Esses foram afundados tanto para �ns de pesquisas como para estimu-
lar, ainda mais, o turismo de mergulho. E mergulhar aqui não é só para mergulhadores experi-
entes. Há per�l para todo tipo de mergulhador, são mergulhos de 25 a 55 metros. Além disso, 
quem quiser pode realizar um curso, que dura até 02 dias, e sair daqui com a certi�cação inter-
nacional de mergulhadora autônomo. Historicamente, a melhor época para a prática do mergul-
ho autônomo vai de setembro a maio. Nos meses de junho, julho e agosto, as chuvas frequentes 
deixam a visibilidade baixa. Nesse período a costa recifense recebe as ondulações oceânicas, o 
famoso "swel", deixando o mar agitado, além dos fortes ventos no mês de agosto. Sendo assim, 
antes de planejar sua viagem, sugerimos que entre em contato com uma das operadoras de 
mergulho para saber se as saídas estão ocorrendo. Recife conta com várias operadoras de mer-
gulho, que possuem saídas semanais para o parque de naufrágios. No verão, melhor época para 
se mergulhar, a disponibilidade pode aumentar consideravelmente.  

Contato:
Aquáticos Centro de Mergulho - Viaduto das Cinco Pontas, s/n, São José
Telefone: 81 98188 4422
Syrien Dive Operadora de Mergulho: Telefone 81 98134 4370
Jedivers Centro de Mergulho: Telefone 81 99476 4391
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Não deixe de conhecer:
SANTUÁRIO DO MORRO DA CONCEIÇÃO:

Um dos maiores centros de devoção católica do Nordeste, com mirantes, igreja e imagem da 
Virgem Maria.
Morro da Conceição, s/n, Recife.

FERREIRA ATELIER :

Pertencente ao artista José Ferreira Carvalho, o atelier e galeria é um conjunto de dois prédios 
no bairro de Campo Grande. No local é possível apreciar ou adquirir quadros, esculturas, cane-
cas, pratos, serigra�as, castiçais e outros produtos artísticos produzidos pelo artista, além de 
poder observar o processo de produção. O espaço funciona ainda como recepção de eventos 
culturais.

Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense, 263, Campo Grande
Telefone: 81 99393 0080

ESPAÇO MULTICULTURAL ARTE PLENNA:

Que tal uma vivência inusitada num local que transborda criatividade e paixão? O ESPAÇO MUL-
TICULTURAL ARTE PLENNA, do multiartista Leopoldo Nóbrega, reúne cerâmicas, moda, artes 
plásticas, cenogra�a e outros experimentos do seu fértil mundo artístico. Imperdível! Agende 
sua visita.

Endereço: R. Alm. Noronha de Carvalho, 225 - Rosarinho, Recife - PE, 52041-340
Você visitou em dezembro de 2020
Telefone: (81) 99618-1414

ESCOLA DE FREVO MAESTRO FERNANDO BORGES 

Escola municipal de frevo focada em difundir a cultura recifense e o frevo, dando aulas diárias 
gratuitas.
Rua Castro Alves, 440, Encruzilhada, Recife
Tel: 3355 3102

CABOCLINHOS SETE FLEXAS

Adicione uma ótima dose de cultura popular ao seu dia. Visite a sede do CABOCLINHOS SETE 
FLEXAS do Recife e assista aos ensaios da tradicional agremiação, nas noites de domingo (a 
partir das 19h), no período de agosto a fevereiro.

Endereço: Travessa do Dowsley - Água Fria
Instagram: @caboclinho7�exasterv
Telefone: 81 99167 9221

partir das 19h), no período de agosto a fevereiro.

Endereço: Travessa do Dowsley - Água Fria



MUSEUS
PAÇO DO FREVO

Instalado no prédio que foi sede da empresa inglesa The Western Telegraph Company, funciona 
como museu, centro de pesquisa, produção e salvaguarda do frevo, ritmo pernambucano 
declarado patrimônio cultural imaterial da humanidade. Além da exposição �xa, conta com es-
paços para exposições temporárias, peças interativas, salas de vídeo e o�cinas relâmpago de 
dança para os visitantes aprenderem alguns passos do ritmo que embala o carnaval recifense. O 
espaço conta ainda com o café Malako�, que serve delícias inusitadas como o bolo de rolo de 
café.

Praça do Arsenal, S/N, Bairro do Recife
www.pacodofrevo.org.br
Facebook e Instagram: @pacodofrevo
Telefone geral para contato: (81) 3355 9500
Telefone para agendamentos: (81) 3355 9527

CAIS DO SERTÃO

Moderno e grandioso museu cujo prédio já é um atrativo à parte. Com  o segundo maior vão 
livre do Brasil (atrás apenas do MASP), ganhou diversos prêmios internacionais de arquitetura, 
chamando atenção com sua fachada revestida de cobogós que remetem ao chão do sertão e ao 
mesmo tempo ao re�exo das águas do mar. A exposição é dedicada à cultura do sertão nordes-
tino a partir da obra de Luiz Gonzaga, contando com cenários, cinema, peças interativas, jogos, 
hologramas, reprodução de um rio com peixes e uma área para criar música, podendo cantar e 
gravar a própria voz ou participar de uma imersão com instrumentos musicais comuns em 
ritmos da região. Dá pra passar horas por lá.

Av. Alfredo Lisboa, 11, Bairro do Recife
81 4042 0484
Instagram: @caisdosertao

PAÇO DO FREVOPAÇO DO FREVO CAIS DO SERTÃOCAIS DO SERTÃO



EMBAIXADA DE PERNAMBUCO E EMBAIXADA DOS BONECOS GIGANTES

Museus bem próximos, a poucos metros um do outro, no Bairro do Recife que dão oportuni-
dade de conhecer um pouco dos personagens do carnaval da cidade. Na Embaixada de Pernam-
buco, personagens do carnaval em tamanho natural se espalham pelo espaço e o visitante é 
surpreendido por uma apresentação de frevo ao vivo, podendo arriscar alguns passos com os 
dançarinos. Já na Embaixada dos Bonecos Gigantes, como diz o nome, estão alguns dos bone-
cos que são verdadeiros símbolos do carnaval local, alguns deles representando celebridades. 
Por lá é possível vestir adereços para entrar no clima de folia. O ingresso dá direito aos dois 
museus.

Praça do Arsenal e Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife
www.bonecosgigantesdeolinda.com.br/embaixada
Telefone: 55 (81) 3034.9537 / 98775.0540

MUSEU DE CIÊNCIAS NUCLEARES

Espaço dedicado à difusão e socialização do uso e aplicação da energia nuclear na indústria, me-
dicina, agricultura e geração de eletricidade. Conta com divertida exposição interativa para que 
o visitante aprenda brincando com as peças, além de exposição game�cada com desa�os ao 
longo do percurso, que levam a respostas de enigmas, como numa caça ao tesouro.

Av. Prof, Luiz Freire, 1000, Cidade Universitária
Contato: 81 2126 8708 Ramal 25 / museudecienciasnucleares@gmail.com

INSTITUTO RICARDO BRENNAND

O Instituto Ricardo Brennand é um espaço cultural que salvaguarda um valioso acervo artístico 
e histórico originário da coleção particular do industrial pernambucano Ricardo Coimbra de 
Almeida Brennand. Possui uma das mais modernas instalações museológicas do Brasil, 
abrangendo um complexo de edi�cações constituído pelo Museu Castelo São João (museu de 
armas brancas), Pinacoteca, Biblioteca, Auditório, Jardins das Esculturas e uma Galeria para ex-
posições temporárias e eventos. 
Endereço: R. Mário Campelo, 700 - Várzea, Recife - PE, 50741-430
Telefone: (81) 2121-0365

iNSTITUTO RICARDO BRENNANDiNSTITUTO RICARDO BRENNANDEMBAIXADA DOS BONECOS GIGANTESEMBAIXADA DOS BONECOS GIGANTES



MUSEU DA CIDADE

Instalado no Forte das Cinco Pontas, o Museu da Cidade do Recife abriga acervo de documentos 
iconográ�cos de extrema importância para a preservação da história urbana, cultural e social do 
Recife. São mais de 250 mil imagens, 2.560 títulos, entre livros e revistas, 1.898 peças digitaliza-
das, incluindo mapas, plantas e projetos de arquitetura, 146 azulejos dos séculos XVII ao XIX, três 
portas e duas imagens de santos pertencentes à Igreja dos Martírios, que foi demolida para a 
abertura da Avenida Dantas Barreto. O Museu da Cidade do Recife é um espaço para visitação, 
pesquisa e realização de eventos e atividades culturais
Os visitantes, além de receberem mediação sobre a história do Recife, da forti�cação e das ex-
posições em vigência, podem participar de atividades como, o�cinas, narração de histórias e 
demais eventos.
Além da área expositiva, o museu também disponibiliza aos visitantes um café e uma loja para a 
compra de materiais relacionados à cidade do Recife e ao acervo da instituição.

Endereço: Praça das Cinco Pontas, s/n - São José, Recife - PE, 50020-500
Telefone: (81) 3134-3750

MUSEU DO ESTADO

No palacete do século XIX onde viveu o �lho do Barão de Beberibe, funciona desde 1929 o 
Museu do Estado de Pernambuco. Atualmente o acervo do Museu do Estado possui mais de 14 
mil itens, agregando importantes coleções que se distribuem nas seguintes categorias: Arqueo-
logia, Cultura Indígena, Presença Holandesa em Pernambuco, Arte Sacra, Cultura Afro-brasileira, 
Ex-votos, Iconogra�a, Mobiliário, Porcelana, Cristais e Pintura com telas de artistas como Cícero 
Dias, Telles Júnior, Francisco Brennand e Burle Max. Além do Palacete, conta com o Espaço 
Cícero Dias e uma casa onde são realizados cursos e o�cinas de arte.
O MEPE também conta com o Palacete Estácio Coimbra, espaço que irá retratar como era um 
casario pernambucano durante o século XIX. Por meio de textos, fotogra�as e mobiliário de 
época, os visitantes poderão entender a história do casarão. Ao todo, sete núcleos conceituais 
em 12 ambientes compõem o palacete, que foi remodelado com o intuito de mostrar como fun-
cionava uma residência urbana aristocrática há duzentos séculos. O espaço também promove 
mini cursos e o�cinas de todos os tipos para agregar na experiência. 

Endereço: Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife - PE, 52050-000
Telefone: (81) 3184-3170

MUSEU DO TREM

O Museu do Trem  é considerado o primeiro do Brasil e o segundo do gênero da América Latina, 
tendo Gilberto Freyre como patrono. O museu, atualmente, conta com a exposição Chegada e 
Partida – A Memória do Trem em Pernambuco. A exposição reconstrói parte da memória fer-
roviária de Pernambuco, o que inclui inovações tecnológicas, com ênfase na Revolução Industri-
al, a qual trouxe mudanças signi�cativas nas relações econômicas, sociais, culturais, entre outras. 
A exposição, também aborda uma experiência, contendo todo o imaginário que envolve as fer-
rovias, como a relação tempo/espaço, passado/presente, os sons que envolvem essas mudanças 
no cotidiano das cidades, como o apito do trem, os sinos da estação, e toda uma visão poética 
que remete aos trens.

Endereço: Rua Floriano Peixoto s/n, São José – Recife
Visitação: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h | Sábado, das 10h às 17h | Domingo, das 10h às 14h 
(fechamento dos portões meia-hora antes do encerramento)
Telefone: (81) 3184.3197 // 3184-3198
Entrada Gratuita 

Instalado no Forte das Cinco Pontas, o Museu da Cidade do Recife abriga acervo de documentos 
iconográ�cos de extrema importância para a preservação da história urbana, cultural e social do 



FORTE DAS 5 PONTAS

A memória cultural da capital pernambucana é representada por mais de 150 mil imagens e 
peças expostas no Museu da Cidade do Recife que guarda a história da cidade desde a invasão 
holandesa e portuguesa.
O Forte das 5 Pontas foi construído pelos holandeses em 1630, é  símbolo da resistência 
holandesa. O mais curioso é que, apesar do nome, o Forte possui apenas 4 pontas, resultado de 
uma reconstrução feita após a guerra que expulsou os europeus do Brasil.
Foi a última construção dos holandeses em Recife e a arquitetura colonial que ostenta impres-
siona até hoje, por sua beleza. Foi construído para impedir que barcos inimigos entrassem pelo 
Rio Capibaribe em direção ao sul de Recife, que eram as rotas utilizadas quando invasores se de-
slocavam em busca do açúcar.

Endereço: Praça das Cinco Pontas, s/n - São José, Recife - PE, 50020-500
Telefone: (81) 3134-3750
Telefone: (81) 3134-3750

EXPERIÊNCIAS POR TERRITÓRIOS
Cada canto do Recife carrega consigo uma peça importante, única e essencial que formam o ca-
leidoscópio da cidade. Cada um com o seu jeito, cidades dentro da cidade. Características tão 
particulares e ao mesmo tempo universais para os nascidos aqui. Peculiaridades que se comple-
mentam e oferecem um mergulho sem pressa na cultura local, que parece nunca se cansar de 
inovar e ao mesmo tempo manter as tradições.

ILHA DE DEUS

Localizada no centro de um dos maiores manguezais urbanos do Brasil, a Ilha de Deus começou 
a ser ocupada nas primeiras décadas do século XX, onde desde o início de sua formação, a pesca 
constitui  atividade econômica predominante, sejam camarões, caranguejos e unhas-de-velho, a 
siris e sururus. Recentemente, a comunidade se abriu para o Turismo de Base Comunitária como 
uma alternativa para divulgar o potencial natural ali existente e oferecer a visitantes e turistas 
experiências autênticas, com imersão no cotidiano simples e encantador da localidade. Passeios 
de catamarã pelo rio, o�cinas de gastronomia e artesanato, intercâmbio social e circuitos ped-
agógicos são apenas alguns dos produtos turísticos que podem ser adquiridos e que põem pes-
soas de diversas partes do país e do mundo em contato com o que a Ilha possui de mais fasci-
nante: o cotidiano de seu povo.

ILHA DE DEUSILHA DE DEUS



O QUE FAZER:

PASSEIOS DE BAITERA / ILHA TOUR/ COZINHANDO COM NEGRALINDA

Que tal conhecer um dos maiores manguezais urbanos da América Latina de um jeito diferente 
e através de quem o conhece bem? Na Ilha de Deus é possível fazer um passeio de barco com 
pescadores da comunidade, ir até o manguezal, participar da pesca do sururu e do marisco e, ao 
mesmo tempo, contemplar a diversidade natural da região. Há modalidades de passeio que in-
cluem também cozinhar com a renomada chef Negralinda, que nasceu na comunidade e se es-
pecializou em frutos do mar. 
Negralinda criou sua primeira loja colaborativa fora da Ilha de Deus, o Instituto e Bistrô encon-
tra-se no bairro de Casa Forte.

 www.ilhadedeus.com.br
www.institutonegralinda.org.br
Edy Rocha: (81) 98405-4474

BOMBA DO HEMETÉRIO

Rica em linguagens artísticas tradicionais vindas de experiências das comunidades, a Bomba do 
Hemetério respira cultura. O nome do bairro provém de uma homenagem a um antigo mora-
dor, seu Hemetério, que deixava os moradores do bairro se abastecerem na bomba d’água de 
sua casa. Por proporcionar uma experiência diferenciada que envolve a comunidade, o conheci-
mento e o lazer, passou a ser pensada como atração turística. Aproximadamente 12.500 habit-
antes e 60 grupos culturais, agremiações centenárias, mestres populares e artistas diversos 
fazem parte do Polo Cultural.

Por todo o território do bairro respira-se arte. No Carnaval, manifestações culturais de criação 
popular, matrizes étnicas, reis africanos e caboclos, metais e fanfarras fazem da comunidade 
uma passarela de ritmos que vão dos mais conhecidos, como o samba, frevo, forró, até os mara-
catus, caboclinhos, afoxés, bois, ursos e cocos. 

O autêntico samba de raiz pode ser encontrado na Escola de Samba Gigante do Samba, tradi-
cional agremiação que desde 1942 representa a mais pura tradição Pernambucana. A Troça Aba-
nadores do Arruda representante da magia do frevo, utiliza a sua sede como espaço de dança 
de salão, outros grupos animam o cotidiano do Polo Cultural da Bomba do Hemetério, como  O 
Boi Mimoso e o Boi Malabá, que  atraem crianças e adultos para dançar músicas populares e 
brincar com seus personagens irreverentes. 

Além de conhecer a arte, nos Ateliês de Edilson Souza e de Zildo Marques, os turistas podem 
fazer suas próprias obras, como o tradicional boi de carnaval, que pode ser confeccionado e 
levado de lembrança para casa. Os artistas acompanham os visitantes na criação das artes e 
contam a história do seu trabalho. Ali, também é possível vivenciar o cotidiano dos terreiros de 
Candomblé, as cozinhas, experimentar quitutes nos bares e restaurantes, observar e participar 
de cerimônias religiosas. 

Para os que querem desbravar o bairro sozinhos, os �nais de semana são as melhores oportuni-
dades, quando acontecem eventos, ensaios, os bares �cam mais cheios e as ruas mais animadas. 
No sábado pela manhã, pode-se chegar ao bairro de Água Fria, conhecer a feira livre, o mercado 
público e a sede do Caboclinho Sete Flechas, que é aberta a visitação, tem exposição de fanta-
sias, troféus e venda de souvenir. Bem próximo à sede da agremiação, está umas das mais famo-
sas e antigas coalhadas da cidade, servidas na Leiteria Lanches, que confere grande movimento 
à lanchonete. Seguindo pela Estrada Velha, está o Sítio de Pai Adão, o mais antigo terreiro de 
Candomblé do estado. O local possui uma pequena capela, símbolo do sincretismo da época de 
perseguição às religiões de matriz africana. Ligado ao Sítio foi criado o Maracatu Nação Raízes 
de Pai Adão. Próximo ao Ylê Obá Ogunté, nome do Sítio, está, também, a sede do Balé de Cultu-
ra Negra do Recife (Bacnaré) que abriga também o Maracatu Nação Sol Nascente e recebe visi-
tantes para ensaios e apresentações de espetáculo de dança afro, sob pré-agendamento.



Na rua Bomba do Hemetério, o comércio popular predomina. Nos primeiros metros, está a sede 
do Grêmio Recreativo Gigantes de Samba, grupo que des�la no carnaval com mais de dois mil 
integrantes e promove eventos, shows e ensaios no local, com participação da bateria nota 10, 
contando ainda com a bateria mirim. Além da programação de shows de samba, pagode e 
brega, aos sábados há programação regular para encontro de amigos, na feijoada do Gigante. 
Na mesma avenida, a sede da troça Abanadores do Arruda promove noites cubanas. 

Ainda na região do polo comercial, o Largo da Bomba é o local que abriga os principais eventos 
como o carnaval, o São João, a feira de artesanato, o auto de natal e a apoteose do cortejo car-
navalesco. Em seus arredores, estão as sedes da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, o 
Reisado Imperial e o Colégio Mardônio Coelho, que realiza em seu espaço eventos da comuni-
dade e viu surgir em suas dependências o grupo Tambores do Banzo. Vizinho à escola, está o Bar 
Espetinho da Ceça, unanimidade em gastronomia popular, servindo desde espetinhos de carne, 
frango e queijo, à saborosos escondidinhos, camarões, carnes e codorna, animando as noites do 
local.  Em rua contínua, já na Linha do Tiro, uma sugestão para almoço regado à rabada, mão de 
vaca, sarapatel e outros acepipes da culinária popular é o Bar do Zaqueu, que atrai gente de 
bairros distantes para saborear os quitutes que fazem parte do festival Delícias da Comunidade.

Ainda no território cultural da Bomba do Hemetério, está o maior centro de devoção religiosa da 
cidade que durante a festa do Morro em dezembro, se transforma em uma das maiores manifes-
tações populares do estado, com milhares de �éis que sobem as ladeiras e escadarias em de-
voção à Virgem Maria. O santuário recebe visitantes e peregrinos durante todo o ano e se desta-
ca pela imagem em ferro do início do século 20, tombada como patrimônio histórico e artístico. 
Nas subidas, uma bela vista panorâmica se descortina, aparecendo bairros, áreas verdes e edi�-
cações no horizonte. Ao redor do espaço religioso, diversos bares e botecos com destaque para 
o Bar da Geralda, que serve a mais famosa galinha a cabidela da cidade. É comum ver pessoas 
de vários bairros e cidades vizinhas subindo o morro para apreciar a especialidade da casa. O 
Morro também é sede de uma das maiores escolas de samba recifenses, a Galeria do Ritmo. 

RECIFE É SEMPRE CARNAVAL (ROTEIRO) 

Vivência que coloca o visitante em contato com as manifestações carnavalescas do Recife em 
qualquer época do ano, confeccionando adereços, tocando e dançando como integrante de 
agremiações como o Boi, Urso, Afoxé, Caboclinhos e Maracatus. Possibilidade de almoçarl nos 
restaurantes que integram o Polo Cultural da Bomba do Hemetério. É possível ainda escolher 
atividades isoladas como o�cinas de percussão ou confecção de adereços.

Jorge Carneiro: (81) 98662-9766
Avant Turismo: 81 99887 - 9387
Não deixe de conhecer: 

BOMBA DO HEMETÉRIOBOMBA DO HEMETÉRIO



ENSAIOS DO MARACATU NAÇÃO ESTRELA BRILHANTE
de outubro a fevereiro, aos domingos, às 17h
Local: sede da agremiação (Rua Tuiná, nº 15, Mangabeira)
Contato: Dona Marivalda – 81 3267.3753 / 81 98533.0711

ENSAIOS DO MARACATU NAÇÃO ENCANTO DA ALEGRIA
de setembro a fevereiro, nas segundas-feiras, às 19h
Local: em frente à sede da agremiação (Rua Coremas, nº 40, Mangabeira)
Contato: Clóves – 81 3441.5415 / 81 98626.9531

ENSAIOS DO MARACATU RAÍZES DE PAI ADÃO
de outubro a fevereiro, aos sábados, às 19:30h
Local: pátio da Policlínica de Água Fria (Estrada Velha de Água Fria, nº 1654, ao lado do Sítio de Pai Adão)
Contato: Jorge – 81 98662.9766

ENSAIOS DO CABOCLINHOS SETE FLEXAS
de agosto a fevereiro, nas quartas e nos domingos, às 19h
Local: em frente à sede da agremiação (Travessa do Dowsley, Água Fria)
Contato: Paulinho 7 Flexas – 81 98312.0483

ENSAIOS DA TRIBO CARIJÓS DO RECIFE
de setembro a fevereiro, aos sábados, às 19h
Local: Rua Campo Alegre (próximo ao Clube da Mangabeira)
Contato: Clóves – 81 3441.5415 / 81 98626.9531

ENSAIOS DO GIGANTE DO SAMBA
de setembro a fevereiro, nas terças e sextas, às 20:30h
Local: sede da agremiação (Rua das Crianças, nº 63, Bomba do Hemetério)
Contato: Marize Lacerda – 81 3444.4656 / 81 98861.4557

ENSAIOS DO AFOXÉ OMÔ INÃ
de setembro a fevereiro, aos domingos, às 15h
Local: em frente à Igreja da Mangabeira (Rua Coremas, nº 40, Mangabeira)
Contato: Anderson Roberto – 81 98672.4870

ENSAIOS DO COCO VIRADO 
nos sábados, às 14h
Local: Conselho de Moradores do Morro da Conceição (Rua do Morro de Conceição, nº 462, Morro da Conceição)
Contato: Mestre Pinha – 81 98300.9268

ENSAIOS DO BOI MALABÁ
de outubro a fevereiro, nos domingos, às 19h
Local: Travessa Manuel Lopes, Alto do Pascoal (próximo à farmácia de Sara)
Contato: Sandra – 81 98789.4457

ENSAIOS DO BOI MIMOSO
de outubro a fevereiro, nas sextas-feiras, às 19h
Local: Córrego do Bombeirense (vindo pela R. Bomba do Hemetério, entrar na rua da farmácia Nova Jerusalém)
Contato: Leno – 81 98575.7530

SÍTIO DE PAI ADÃO (YLÉ AXÉ OBÁ OGUNTÉ) 
Terreiro de candomblé mais antigo de Pernambuco e mais antigo do Brasil de tradição nagô.
Estrada Velha de Água Fria, 1644, Água Fria

ESCOLA DE SAMBA GALERIA DO RITMO 
Rua Belarmino Henrique, 147, Morro da Conceição.

*Todos esses Ensaios são gratuitos e estão sujeitos à alteração. Con�rmar previamente com o 
grupo.

ENSAIOS DO MARACATU NAÇÃO ESTRELA BRILHANTE
de outubro a fevereiro, aos domingos, às 17h
Local: sede da agremiação (Rua Tuiná, nº 15, Mangabeira)
Contato: Dona Marivalda – 81 3267.3753 / 81 98533.0711



Gastronomia na Bomba do Hemetério:

Espetinho da Ceça - Especialidades: Espetinhos de carne, bode, frango com bacon, carne-de-sol 
com queijo e com macaxeira frita.
Rua Chã de Alegria, 235, Bomba do Hemetério
81 3444-0700 / 81 98107-5918
espetinhodaceca@gmail.com

Bar da Geralda - Especialidades: Galinha à cabidela e Carne-de-sol.
Praça Morro da Conceição, 486, Morro da Conceição
81 3442-1382 / 81 98537-4257
bardageralda@yahoo.com.br

Restaurante e Bar do Zaqueu - Especialidades: Rabada com pirão e Língua ao molho de tomate.
Rua Prof. José Amarino dos Reis, 24, Linha do Tiro
81 3443-1940 / 81 98780-2579
bardozaqueu@hotmail.com / www.bardozaqueu.com.br

Na Ladeira Bistrô – comida regional com toques contemporâneos, frutos do mar e carnes. 
Rua Itacolomi, 99, Morro da Conceição, Recife
81 99538 0503
@naladeirabistro

A LEITERIA LANCHES – A especialidade da casa são as coalhadas, atraem pessoas de diversos 
bairros, especialmente as saborizadas, com cobertura de chocolate, groselha ou guaraná do Am-
azonas.
Av, Beberibe, 2015, Água Fria. 

CAFÉ COM ESTILO – Cafés, chás, pratos regionais e moda para vestir num só lugar.
Rua Mucuri, 30, Bomba do Hemetério

@cafecomstilo_josy_araujo

VISIT MACAXEIRA

Participe de uma experiência única na comunidade do Burity, no bairro da Macaxeira, com ativi-
dades culturais e sociais, além de desfrutar de uma vista privilegiada do Recife, através dos 
mirantes do morro.
O passeio é composto por paradas no comércio local , apresentações culturais, ações fotográ�-
cas nos mirantes da comunidade, momentos sensoriais, pôr do sol,, sessão de fotos e dicas de 
fotogra�as.

Informações:
(81) 9.8459-4042 l (81) 9.9138-1502

BOMBA DO HEMETÉRIOBOMBA DO HEMETÉRIO



BRASÍLIA TEIMOSA

História, gastronomia, religião e música. A riqueza cultural singular de Brasília Teimosa encanta a 
todos que por lá passam. O nome “Brasília Teimosa” se deve pela ocupação que aconteceu na 
mesma época da criação da capital do país quando os moradores eram retirados e insistente-
mente voltavam ao local. Entre o rio e o mar, o antigo Areal Novo do Pina é uma das colônias de 
pescadores mais antigas do estado. Por volta de 1920, os peixes já eram fonte de renda para a 
comunidade. Tamanha importância dos frutos do mar pode ser percebida nos nomes de suas 
ruas, que levam nomes de peixes. Atualmente 2000 pescadores e marisqueiras, compõem a 
colônia. Diferindo do tradicional oferecido aos visitantes que chegam à cidade, Brasília Teimosa 
se destaca quando o assunto é turismo de base comunitária, principalmente pela sua culinária 
que tem como carro chefe os frutos do mar, que formam um cardápio de 130 pratos. Os merca-
dos do Pina e do Peixe, além de ponto de encontro da comunidade, são grandes fontes de ri-
quezas do mar e da cultura. 

Receitas familiares e ambientes intimistas convidam quem chega a experimentar sensações 
novas. Na Rua Bem-te-vi, o rosbife da Vera oferece além da vista para o mar, um tempero espe-
cial. Na Rua Badejo os restaurantes Império dos Camarões e o Caldinho do Mago fazem a alegria 
de quem vai conhecer a praia do Buraco da Velha. Também se destacam com seus caldinhos e 
variedades, o Quiosque do Cabo, Bar do Cabo e a Cantina da Irmã. Entre ruas e até no rio, a fé 
popular se faz presente. A procissão marítima de São Pedro, protetor dos pescadores, realizada 
em junho desde a década de 50, é marcada por uma salva de fogos de artifício que no raiar do 
dia, convida a todos a uma missa na capelinha de onde a imagem do santo que pelos barcos 
vão até a Boca da Barra.  No retorno, muita música e comida encerram a celebração.

Ainda no bairro, a orla convida para degustação de caldinhos ou caminhadas no calçadão. A 
linha de arrecifes é atrativa para o banho de choque, onde pessoas se divertem encostados às 
pedras, molhando-se com os respingos das ondas que arrebentam. A praia do Buraco da Velha é 
formada por uma grande piscina natural, com movimentação intensa nos �ns de semana, onde 
banhistas e vendedores de comida e bebida se misturam. Seguindo a praia, o calçadão se trans-
forma no dique do porto, que leva ao parque de esculturas de Francisco Brennand. No caminho 
para as obras de arte, há um mirante que possibilita vista para o mar e para o rio, que oferece es-
petacular pôr do sol, entre barcos, mangue, encontro de águas e o centro histórico do lado 
oposto. No Buraco da Velha, estão o Iate Clube de Pernambuco, o píer de atracação de barcos de 
pesca, um estaleiro artesanal e o novíssimo Deck Pina Bar. A orla de Brasília Teimosa pode ser ex-
plorada também de bicicleta com fácil acesso ao Marco Zero através de barcos que fazem a 
travessia, a partir do parque de esculturas

EXPERIÊNCIA BRASÍLIA TEIMOSA 

Passeio feito parte a pé e parte de barco, com caminhada pela Av. Brasília Teimosa, parada es-
tratégica no quiosque 9, conhecendo a praia do Buraco da Velha e suas histórias, porto de Terra 
Nova e recepção pelos pescadores locais. Em seguida, embarque nas baiteiras e no passeio 
guiado pelos pescadores até a Unidade de Conservação do Manguezal do Pina.

Centro Escola Mangue
Rua Afrânio, 273, Brasília Teimosa
Contato: 81 98514 5526

BRASÍLIA TEIMOSABRASÍLIA TEIMOSA



TEIMOCIDADE

Um roteiro em que você conhece a comunidade de Brasília Teimosa, lugar que tem muito a dizer 
e revelar. Numa caminhada a pé, você interage com pessoas incríveis e vivencia o modo de vida 
simples de um lugar que tem muita história de resistência e gastronomia típica. 

Contato
Coletivo Errantes - @Coletivoerrantes

PRODUÇÃO E PLANTIO DE MUDAS-MANGUE

Os visitantes aprendem com a natureza os períodos de oferta de propágulos (sementes) de 
mangue, que são carregadas pelas correntes marinhas até a nossa praia. Durante todo o período 
de inverno são coletadas e produzidas mudas. Com as mudas crescidas, o plantio é feito na co-
munidade, atendendo também pedidos de empresas e atividades pedagógicas.
Centro Escola Mangue

Rua Afrânio, 273, Brasília Teimosa
Contato: 81 98514 5526

DANÇAS PRAIEIRAS

Durante todo o ano, o projeto Danças Praieiras promove o�cinas permanentes com crianças, ad-
olescentes e jovens para divulgar e valorizar a cultura praieira. O projeto é formado pelo Coco 
de Mainha, o Maracatu Estrela do Mar e a La Ursa Teimosinha. Quem quiser participar dos en-
saios ou convidar os grupos para  realizar uma apresentação é só ligar para o telefone 
3327.1572.

Procissão marítima de São Pedro – 29 de junho, anualmente.

Iate Clube do Recife – bar, restaurante e uma das melhores vistas com pôr do sol da cidade.
Rua Badejo, 4, Brasília Teimosa

Gastronomia na Brasília Teimosa:
Bar do Cabo – Tem arroz de polvo como especialidade
Rua Nanuque, 37
Tel: (81) 8873-0451
Aberto de terça a domingo, das 11h às 16h

TEIMOCIDADETEIMOCIDADE



QUIOSQUE DO CABO
Rua Dragão do Mar, 3
Tel: (81) 8657-9006
Aberto de quarta a domingo, das 11h às 18h

KIOSKE DO ÉDEN
Av. Brasília Formosa, quiosque 01
(81) 3465 9809
(81) 8852 2319

ROSBIFE DA VERA
Rua Bem-te-vi, 17
Tel: (81) 3325-2562

IMPÉRIO DOS CAMARÕES
Rua Badejo, 32
Aberto de segunda a sábado, das 10h à 0h; 
aos domingos das 10h às 18h.

BAR DO SAMURAY 
especializado em siri mole
Rua Badejo, 272, Brasília Teimosa, Recife

DECK PINA BAR 
Um dos mais novos bares da cidade, possui píeres �utuantes com mirantes para o rio Pina e o 
pôr do sol. No cardápio, frutos do mar em abundância.
Rua Del�m, 246, Brasília Teimosa

BARGAÇO
requintado restaurante de frutos do mar, no limite de Brasília Teimosa com o Pina.
 Av. Antônio de Góes, 62,Pina.

NÃO DEIXE DE CONHECER: 
MARACATU NAÇÃO PORTO RICO 
Um dos maiores maracatus do Recife, abre sua sede para visitas, o�cinas e ensaios, no bairro do 
Pina. No mês de setembro, realiza a célebre Noite do Dendê, atraindo multidões.
Rua Eurico Vitruvio, 483, Pina.
Contato: @nacaoportorico�cial

VÁRZEA

Apelidado pelos recifenses de “o melhor cantinho da cidade”, o bairro da Várzea é daquelas local-
idades que mais parecem uma cidade do interior encravada na capital. Clima ameno, muita veg-
etação, casario histórico e a sensação de que o tempo passa mais devagar por lá. Das mais anti-
gas povoações do Recife, conseguiu atravessar os séculos mantendo certo bucolismo e tradição. 
Por lá estão dois dos mais importantes museus de Pernambuco, e um deles já ganhou por três 
vezes o título de melhor museu da América do Sul, o Instituto Ricardo Brennand. O castelo 
abriga coleções de arte que impressionam qualquer um. Bem perto, a O�cina de Cerâmica Fran-
cisco Brennand deixa bem claro para o visitante do que se trata a criatividade do recifense. Um 
mundo mágico e monumental no meio da mata atlântica construído pelas mãos do artista. Pelo 
bairro é possível andar devagar pelas calçadas, olhar as igrejas, tomar um café no A Vida é Bela 
ou se misturar aos locais na famosa Sardinha do Renato.
Não deixe de conhecer:
Sardinha do Renato – Praça da Várzea, s/n, Várzea
Café A Vida é Bela -  R. Francisco Lacerda, 394 - Várzea, Recife 
O�cina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião Rua Diogo de Vasconcelos, 
S/N – Várzea

DECK PINA BARDECK PINA BAR



GASTRONOMIA 
RETETÉU
restaurante ambientado numa “casa de vó” com temperos que despertam desejos e afetos em 
seus pratos muito bem servidos, “sem pena”, como dizem os recifenses.
R. Prof. Otávio de Freitas, 256 - Encruzilhada, Recife
Tel: 81 3204 4137

PARRAXAXÁ
O Parraxaxá é um dos restaurantes mais conhecidos do Recife. O local oferece um bu�et com 
grande variedade de pratos, que incluem o melhor da cozinha brasileira - principalmente pratos 
da cozinha regional. Há diversos pratos deliciosos, sua decoração é bem peculiar: os garçons se 
vestem como Lampião e Maria Bonita, as mesinhas e cadeiras são todas coloridas e algumas 
paredes têm tijolos aparentes, remetendo ao cenário do sertão. 
Site: http://www.parraxaxa.com.br/

PADARIA IMPERATRIZ
Uma das mais antigas da cidade, tem relação de afeto com moradores de diversas regiões da 
capital, que têm apreço por sua deliciosa pizza.

RESTAURANTE LEITE
Tá esperando o quê para conhecer o restaurante mais antigo da cidade? No restaurante leite o 
clássico surpreende. Desde o seu menu ao seu ambiente que remonta o passado do Recife.O 
Restaurante Leite, situado no centro do Recife, é o mais antigo em funcionamento no Brasil. 
Criado em 1882 pelo português Armando Manoel Leite de França, está sob a gestão da família 
Dias desde 1956. De cozinha tradicional, vem se destacando ao longo desses anos pela excelên-
cia de sua gastronomia e do seu atendimento, e pela atmosfera requintada e histórica do seu 
ambiente.
Nele, é possível encontrar desde pratos da vasta culinária portuguesa, principalmente frutos do 
mar, até a Cartola, genuína sobremesa pernambucana. O sabor e aroma das receitas são garanti-
dos pelo frescor dos ingredientes utilizados. Um destaque das opções de entrada é o bolinho de 
bacalhau acompanhado de arroz de tomates frescos. Outra sugestão é o camarão salteado com 
ervas e o lagostim ao molho de whisky (sazonal).
Entre os pratos principais, não se deve deixar de provar o bacalhau à Manuel Leite, o Lagostim 
do Império e o Filé à Chateaubriand, este, inspirado no magnata Chatô, frequentador assíduo do 
restaurante. Para sobremesa, além da já tradicional Cartola, há de deixar com água na boca a 
Trufa de Morango e o Leite de Creme, especialidade portuguesa.
Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio
Telefone: 3224 7977

VAPOR COZINHA AFETIVA
Comida de origem criativa e recheada de liberdade gastronômica, o VAPOR COZINHA AFETIVA 
oferece um cardápio singular, unindo cultura e tradição das regiões Norte e Nordeste. É pra não 
querer mais sair.
Rua Capitão Lima, 210, Recife
Telefone: 3048-2230/ Instagram: @vaporcozinhaafetiva

O MUNDO LÁ DE CASA
Nas noites de quinta, o disputado O MUNDO LÁ DE CASA, no bairro do Hipódromo, é ideal para 
uma experiência gastronômica exclusiva. Se possível, prove a famosa coxinha de cogumelos e 
macaxeira. Para vivenciar esse ambiente mágico, é preciso reservar antes.
Contato: 81 99810-6285
Instagram: @omundoladecasa



mercados 
MERCADO DE CASA AMARELA
A estrutura em ferro do MERCADO DE CASA AMARELA impressiona. Dica das boas: visitar o 
Grandão do Queijo e provar seus deliciosos bolo de rolo e queijo coalho.
Desde 1930 este local serve à população local durante 24 horas como um grande centro de 
compras. Lá encontra-se uma oferta diversi�cada de produtos como carne de charque e queijo 
de coalho vindos do sertão, peixes e crustáceos, armarinhos, ervas, �ores e artesanato em palha 
e barro, além de apetitosos cafés da manhã. O mercado de Casa Amarela �ca localizado na es-
quina da Rua Padre Lemos com a Estrada do Arraial, em frente a famosa Casa que dá nome ao 
bairro.

MERCADO DA BOA VISTA 
Curta a manhã de sol na quarta-feira de cinzas do Mercado da Boa Vista.
Inaugurado no �m do século XIX, o mercado possui 63 boxes que vendem cereais, verduras, 
frutas, legumes e carnes. Há também boxes especializados em ervas e produtos de armarinho, 
bem como alguns bares que oferecem comida regional. Por encontrar-se em uma área boêmia 
da cidade, o local é ponto de encontro de carnavalescos, intelectuais e poetas, têm suas tardes 
dos sábados transformadas em informais recitais de poesia.
Rua da Santa Cruz, s/n, Boa Vista

MERCADO DA MADALENA
Um encontro com os amigos pede MERCADO DA MADALENA. Depois da balada então, dá pra 
comer aquela macaxeira com guisado e tomar uma saideira.
Construído na década de 20, recebeu o nome de Mercado Bacurau por funcionar no período 
noturno. Conta com 180 compartimentos com os mais variados produtos. É hoje um centro gas-
tronômico e de animação popular.
Rua Real da Torre, 512, Madalena

MERCADO DE SÃO JOSÉ
Quando o assunto é iguarias e produtos populares genuínos, o MERCADO DE SÃO JOSÉ é o 
lugar perfeito. Lá tem de tudo: desde artesanato, frutos do mar, temperos, verduras e ervas pra 
banhos de descarrego, no mercado público mais antigo do Brasil.
Praça Dom Vital, s/n, São José

MERCADO DA ENCRUZILHADA
Comer em mercados é a cara de Recife. E o MERCADO DA ENCRUZILHADA é um dos points gas-
tronômicos da cidade. Com nova ambientação, con�ra as diversas opções do local, especial-
mente as comidas portuguesas do BRAGANTINO. Modelo de obra arquitetônica do gênero no 
Brasil da década de 1950, possui 214 compartimentos com os mais variados produtos. É ponto 
de gastronomia e animação popular.
Largo da Encruzilhada, s/n, Encruzilhada

MERCADO DA  MADALENAMERCADO DA  MADALENA




