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Marco Zero - Recife
Foto: Antônio Melcop

Tudo que pulsa
no Nordeste,
bate mais forte
em Pernambuco.
Natureza, cultura, hospitalidade, alegria.
Em Pernambuco a palavra de ordem é, sem
dúvida, ser feliz. Tudo contribui para isso:
o encantador traçado da capital, o Recife,
com praias, ilhas e rios; Olinda, Patrimônio
Cultural da Humanidade; o arquipélago
de Fernando de Noronha, nada menos que
Sítio do Patrimônio Natural Mundial; e
muitas praias charmosas brilhando entre
as melhores do Brasil, como Porto de
Galinhas e Carneiros.
O sol, a garantir o bronze e esquentar os
bate-papos à beira-mar, tem uma aliada
que você, por certo, já percebeu: a cultura.
Colorida e múltipla, une-se por sua vez
à natureza para compor rotas turísticas
repletas de experiências únicas, especiais.
Um calendário rico em eventos, lazer pra
valer e bons negócios também não faltam
a Pernambuco.
Aqui, é só chegar. Não precisa nem trazer
mala. Afinal, Pernambuco também é forte
em oportunidades de compras – com rotas
de confecções em municípios do Agreste,
grifes exclusivas, shoppings consagrados

entre os melhores do país, núcleos de arte
e artesanato. Considerando um tempo
de permanência entre 01 a 08 dias em
Pernambuco, indicamos alguns pontos
imperdíveis de visitação e sugerimos
programas alternativos para atender a
diferentes interesses e motivações de
viagem. Longe de esgotar as possibilidades
de realização de passeios em nosso estado,
o “Pernambuco, de 01 a 08 dias” representa
o marco inicial de descoberta de um
inesquecível universo de bons atrativos.
Seja bem-vindo e confira que, em
Pernambuco, só falta você. Que a sua
permanência seja tão deliciosa quanto
mergulhar nas piscinas naturais de nossas
muitas praias, saborear uma culinária
que destaca o estado como terceiro polo
gastronômico do Brasil e curtir o nosso
carnaval de todas as expressões... e emoções.
Dica:
Para melhor orientar sua visita, consulte os
Centros de Atendimento ao Turista – CATs,
indicados no final deste impresso.

1°dia
Recife
MANHÃ

Tour panorâmico no Bairro do Recife
O Bairro do Recife marca o surgimento
da cidade no século XVI. Ali estão a Praça
do Marco Zero e o seu painel “A Rosa dos
Ventos”, do artista Cícero Dias; o Parque
de Esculturas de Francisco Brennand
sobre o molhe do Porto; edificações de
fins do século XVII ao início do século
XX; o moderno Terminal Marítimo de
Passageiros, antigos armazéns portuários
hoje voltados à gastronomia e ao lazer,
além de uma infinidade de espaços
culturais e outros atrativos.

NÃO DEIXE DE VER:

Centro de Artesanato de Pernambuco,
(Unidade Recife), com expressiva coletânea
de peças produzidas por artesãos de todo
o estado, lugar perfeito para compras de
produtos da terra;
Cais do Sertão, moderno e interativo museu
e espaço de convivência que exibe uma
mostra da cultura popular de Pernambuco,
com ênfase na região sertaneja;

Embaixada dos Bonecos Gigantes, local
onde o visitante pode conhecer os mais
tradicionais personagens do Carnaval de
Pernambuco (Rua do Bom Jesus).
Paço do Frevo, centro de referência e
valorização do frevo, uma das principais
tradições pernambucanas, reconhecida
como Patrimônio Imaterial da Humanidade
pela UNESCO.

Caixa Cultural, em prédio que abrigou a
antiga Bolsa de Valores de Pernambuco.
Sedia exposições sobre os mais diversos
temas;

TARDE

Rua do Bom Jesus, chamada Rua dos
Judeus durante a ocupação flamenga
(1630/1654) por abrigar pontos comerciais
judaicos e a Sinagoga Kahal Zur Israel,
a primeira das Américas, hoje sede do
Centro Cultural Judaico;

Patrimônio cultural de estudos brasileiros.
Jardins com valiosas esculturas, réplica
de castelo medieval e obras de arte de
diversas épocas e procedências são os
destaques do Instituto. Alameda Antônio
Brennand - Várzea.

Instituto Ricardo Brennand - IRB

NOITE

Passeio de Catamarã
Oferece um diferente ângulo visual do
Recife, com o seu Porto, o Parque de
Esculturas de Francisco Brennand, as
pontes, ilhas e antigas edificações.

Telefones úteis:
• Secretaria de Turismo da Prefeitura do
Recife
Fone: (81) 3355.8605
• Centro de Artesanato de Pernambuco
Fone: (81) 3181.3451
• Cais do Sertão
Fone: (81) 3089.2974
• Caixa Cultural
Fone: (81) 3425.1900
• Centro Cultural Judaico/Sinagoga Kahal
Zur Israel
Fone: (81) 3224.2128
• Embaixada dos Bonecos Gigantes
Fone: (81) 3441.5102
• Paço do Frevo
Fone: (81) 3355.9500
• Instituto Ricardo Brennand
Fones: (81) 2121.0352 (manhã)
(81) 2121.0365 (tarde)
• Passeio de Catamarã (Catamaran Tours)
Fone: (81) 3424.2845
• Armazéns do Porto
Fone:(81) 99195.2936

Basílica e Convento de Nossa Senhora
do Carmo – estão situados no local onde
existiu o Palácio da Boa Vista de João
Maurício de Nassau, governador do Brasil
Holandês. A Basílica, construída entre 1687
e 1767, é consagrada à padroeira do Recife,
destacando-se como um dos monumentos
sacros mais valiosos de Pernambuco. Praça
do Carmo.
Igreja de Santa Tereza da Venerável
Ordem Terceira do Carmo – integra o
conjunto carmelita do Recife. Surpreende
pela notável expressão sacra, com preciosas
peças em talha, azulejaria, imagens e
pintura em painéis presentes no forro.

de peças do artista e bistrô. Propriedade
Santos Cosme e Damião s/n, Várzea.

2° dia
Oficina Brennand (Recife)
com Olinda
ou Centro do Recife
com Olinda

MANHÃ

Opção 1 - Oficina Cerâmica Francisco
Brennand (Recife)

Surgiu em 1971 nas ruínas de uma olaria
do início do século XX. Monumental
conjunto arquitetônico, compõe um
labirinto artístico onde obras de Francisco
Brennand, um dos expoentes máximos da
arte contemporânea, revelam-se em meio
à natureza e a lindos jardins, um deles
assinado por Burle Marx. No local, venda

Opção 2 – Centro do Recife

Curta a manhã no Centro do Recife e
aproveite para ampliar sua descoberta
de atrativos naquele bairro e arredores.
Registre.

NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO...
Praça da República – ao encanto dos
jardins com traço de Burle Marx, a praça
une imponentes edificações: o Teatro de
Santa Isabel (1850), o Palácio do Campo
das Princesas (1841) e o Palácio da Justiça
(1930);
Museu Franciscano de Arte Sacra / Capela
Dourada – integram o Conjunto Franciscano
do Recife, marco de ocupação regular
da Ilha de Antônio Vaz no século XVII.
A Capela Dourada (1696) é um formidável
exemplo do barroco brasileiro. Os atrativos
indicados não estão abertos à visitação aos
domingos. Rua do Imperador.

Casa da Cultura – instalada em prédio de
1855 onde funcionou, até 1973, a Casa de
Detenção do Recife. É um espaço comercial
e cultural, com lojas de artesanato,
informações turísticas e área para
apresentações folclóricas. Rua Floriano
Peixoto.

Forte das Cinco Pontas – de origem
NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ...
Pátio de São Pedro – o casario oitocentista
e a Concatedral de São Pedro dos Clérigos
conferem ao Pátio traços da tradição
portuguesa. Polo de eventos, o espaço
reúne restaurantes regionais, museus e
memoriais. Os espaços culturais funcionam
de segunda a sexta, das 9h às 17h. Aos
sábados e domingos, visita panorâmica
para apreciar a beleza arquitetônica do
Pátio;
Mercado de São José – é o mais conhecido
e visitado mercado público do Recife.
Inaugurado em 1871, foi inspirado no
Mercado de Grenelle (Paris). Sua bela
estrutura de ferro abriga centenas de boxes
com os mais diversos produtos. Centro de
Atendimento ao Turista - CAT.

holandesa, foi reconstruído pelos portugueses
no século XVII, quando adquiriu a forma
quadrangular. Abriga o Museu da Cidade do
Recife.

NO BAIRRO DO RECIFE...
Embaixada de Pernambuco – espaço que
reúne mais de 30 esculturas em fibra
e tamanho natural de personagens da
cultura popular. Ainda no local, maquete
relativa à passagem do dirigível Zeppelin
no Recife na década de 1930;
Igreja da Madre de Deus – construída
para os Padres Oratorianos da Ordem de
São Filipe Néri (1679). Guarda preciosas
imagens da Matriz do Corpo Santo (século
XVII) demolida no início do século XX.

• Oficina Brennand

Fone: (81) 3271.2466

• Museu Franciscano de Arte Sacra /
Capela Dourada
Fones: (81) 3224.0530 / 3224.0994

• Basílica e Convento de Nossa Senhora
do Carmo
Fones: (81) 3224.3341 / 3224.3174
• Casa da Cultura
Fone: (81) 3184.3152

• Pátio de São Pedro

Fones: (81) 3355.3310 / 3355.3311 /
3355.3312

• Mercado de São José (Centro de
Atendimento ao Turista)
Fone: (81) 3355.3022

• Forte das Cinco Pontas
Fone: (81) 3355.3106

• Embaixada de Pernambuco
Fone: (81) 3224.5802

• Igreja da Madre de Deus
Fone: (81) 3224.5587

• Paço Alfândega

Fone: (81) 3194.2100

é a mais antiga igreja da Ordem Carmelita
no Brasil.
Foi construída em 1580 e recentemente
restaurada. Está situada em uma colina na
Praça do Carmo.
Convento de São Francisco – primeiro
estabelecimento franciscano no Brasil
(1585). Abriga a Igreja de Nossa Senhora
das Neves e três belas capelas, sendo
destaque a de São Roque, a mais antiga
da Ordem Terceira no país. Rua de São
Francisco.
Seminário de Olinda / Igreja de Nossa
Senhora da Graça – datam do século
XVI. O conjunto foi incendiado durante a
invasão holandesa e reconstruído a partir
de 1661. É uma mostra rara da arquitetura
quinhentista no Brasil. Rua Bispo Coutinho,
s/n. Atualmente encontra-se em processo
de restauração, não estando aberto à
visitação pública.

Visita ao Sítio Histórico de Alto da Sé – é o ponto mais visitado de
Olinda
Olinda. Além da belíssima paisagem e das
Patrimônio Cultural da Humanidade
(UNESCO) e 1ª Capital da Cultura do Brasil
(MinC), Olinda é contínua ao Recife.
Igreja do Carmo – votiva a Santo Antônio,

famosas tapioqueiras, ali estão a Igreja de
São Salvador do Mundo (1584); o prédio da
Caixa d’Água (1934 - marco da arquitetura
moderna brasileira. Oferece elevador
panorâmico e mirante em 360° para
contemplação da cidade), o Museu de Arte

Mercado da Ribeira – construído no final
do século XVII e início do XVIII. Abriga lojas
de artesanato, oficinas de entalhadores
e ateliês. Em frente à edificação estão as
ruínas do antigo Senado de Olinda. Av.
Bernardo Vieira de Melo.
Sacra de Pernambuco e o Observatório
Meteorológico. Um pouco mais adiante, no
no Largo da Misericórdia, estão a Igreja e o
Convento de Nossa Senhora da Conceição
(século XVI) e a Igreja da Misericórdia,
datada de 1540 e sob a invocação de Nossa
Senhora da Luz.
Rua do Amparo – é uma das mais
procuradas de Olinda, com diversas oficinas
e ateliês de artistas plásticos e artesãos,
restaurantes, pousadas e pitoresco boteco.
No n°. 28 está um dos dois sobrados
mouriscos da cidade.
Igreja do Amparo – foi construída em
1613 pela Irmandade de Nossa Senhora
do Amparo dos Homens Pardos. Menos de
duas décadas depois a Igreja foi destruída,
parcialmente, por um incêndio causado
pelos holandeses em 1631. Em 1644, a
Igreja foi reedificada. Durante a última
restauração, concluída em 1992, deixaram
aflorar azulejos seiscentistas portugueses
que estavam encobertos por um forro de
madeira.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário –
fundada na segunda metade do século XVII,
através da irmandade de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos de Olinda, por
pertencer aos negros escravos. A igreja é a
primeira em Pernambuco com irmandade a
congregá-los.
Rua Prudente de Morais – também encanta
pela beleza do casario e diversidade de
espaços culturais, gastronômicos e de lazer.
Na rua está instalada tradicional pousada.

Museu do Mamulengo / Espaço Tiridá –
primeiro museu dedicado a bonecos
populares na América Latina. Possui acervo
com mais de 1500 peças, algumas do
século XVIII (Rua de São Bento, 344).
Museu de Arte Contemporânea (MAC) –
instalado em prédio que serviu como prisão
eclesiástica (século XVIII). Tem como tema
a arte nacional e internacional. Em frente ao
Museu, a capelinha de São Pedro Advíncola,
voltados para a qual os presos faziam as
suas orações. Rua 13 de Maio, 157.
Mosteiro de São Bento – construído no
século XVI e reconstruído no século XVIII,
em razão de incêndio durante a invasão
holandesa (século XVII).

Igreja do Carmo - Olinda
Foto: Roberto Rosa

Telefones úteis:

Convento de São Francisco - Olinda
Foto: Passarinho

Paço Alfândega – centro de compras
instalado em prédio histórico.

Igreja de São Sebastião – foi construída em
louvor ao Santo pelas graças alcançadas
durante a epidemia de cólera que atingiu
várias cidades brasileiras. Destaque para a
esplendorosa imagem do padroeiro trazida
de Portugal no século XVIII. Rua XV de
Novembro, s/n – Varadouro.
Mercado Eufrásio Barbosa (Mercado do
Varadouro) – construção datada dos
séculos XVII/XVIII. Rua Sigismundo
Gonçalves, s/n - Varadouro. Atualmente
em restauração.

Uma dica!

Nas noites de sexta-feira, uma romântica
serenata percorre as ruas e ladeiras do Sítio
Histórico. Saída: 21h, da Praça de São Pedro.

Telefones úteis:
• Olinda: Secretaria de Turismo,
Desenvolvimento Econômico e Tecnologia
Fones: (81) 3493.1553 / 3493.3770
•Igreja do Carmo
Fones (81) 3494.7573 / 99797.6468
• Convento de São Francisco
Fone: (81) 3429.0517
• Seminário de Olinda / Igreja de Nossa
Senhora da Graça(visitação externa –
conjunto fechado para restauro)
Fone: (81) 3493.1201
• Igreja de São Salvador do Mundo
(Igreja da Sé)
Fone: (81) 3271.4270 (Cúria Metropolitana)
• Museu de Arte Sacra de Pernambuco
Fone: (81) 3184.3154
• Museu do Mamulengo
Fone: (81) 3493.2753
• Museu de Arte Contemporânea
Fone: (81) 3184.3153
• Igreja do Amparo
Fones: (81) 3429.7339 / 3305.1045
• Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos
Fone: (81) 3439.2495
• Mosteiro de São Bento
Fone: (81) 3316.3205
• Igreja de São Sebastião
Fone: (81) 3439.4447
• Informações Turísticas (Casa do
Turista)
Fone: (81) 3305.1060
• Informações Turísticas (CAT Praça
do Carmo)
Fone: (81) 3182.8294
• Serenata Luar de Olinda
Fone: (81) 99940.6979 (Alexandre).

3° dia

Cabo de Santo Agostinho

Localizado a 33 km do Recife, abriga
algumas das praias mais badaladas de
Pernambuco, como Paiva, com arrojado
projeto
urbanístico
e
grandes
investimentos imobiliários; Calhetas,
acolhedora enseada; e Gaibu, um convite
ao surf. O leque de atrativos do município
é acrescido ainda pela praia de Paraíso
(com belo mirante); pelo Engenho
Massangana, do século XIX, onde
o abolicionista Joaquim Nabuco viveu
parte da sua infância; por oportunidades
de passeios de barco pelo litoral e
manguezais (saída: Calhetas), por tours de
buggy ao Parque Armando Holanda e às
encantadoras Calhetas e Gaibu (saída:
Praça de Suape); por um inusitado banho
de argila com propriedades terapêuticas
e energizantes; por reservas ecológicas

e por um valioso patrimônio histórico,
com destaque para a Vila de Nazaré, do
século XVI.
Ainda no município, é interessante
conhecer o Terreiro de Pirapama (Ilê Ase
Ayrá Ibonã – Nação Ketu), com expressões
da cultura afro; o ateliê de Ademildo
(Cajazinho), com trabalhos em madeira,
inclusive alguns enriquecidos pela técnica
de marchetaria; e o Centro de Artesanato
Arquiteto Wilson Campos Júnior. O Cabo
de Santo Agostinho e Ipojuca abrigam
o Complexo Industrial e Portuário de Suape.

Vila de Nazaré
Foto: acervo EMPETUR

Abrigou por 24 anos a 1ª Escola de Direito
do país. A capela-mor da Basílica é um
primor da arte barroca. Em 2001, seu altarmor foi exposto no Museu Guggenheim
de Nova York. Nos finais de tarde, orações
cantadas. Rua de São Bento.

Telefones úteis:
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Turismo do Cabo de Santo Agostinho
Fone: (81) 3518.1646
Engenho Massangana
Fone: (81) 3527.4025
Ilê Ase Ayrá Ibonã (Terreiro de Pirapama)
Fones: (81) 3343.9048 / 99706.1659
Ateliê de Ademildo (Cajazinho)
Fone: (81) 99786.5968
Centro de Artesanato Arquiteto Wilson
Campos Júnior
Fones: (81) 3521.2774
(81) 98526.4873 (Mestre Nena)

Praia de Calhetas - Cabo de Santo Agostinho
Foto: Antônio Melcop

Ipojuca - Porto de Galinhas
Foto: Acervo Prefeitura

4° dia
Ipojuca com
Porto de Galinhas
(sugestão: pernoite
em Porto de Galinhas)

Uma vila charmosa com oportunidades de
compras e badalação, pousadas e grandes
resorts, gastronomia, passeios ecológicos
e velhos engenhos, sem falar na Igreja de
São Miguel (1550) e num dos principais
pontos de romaria do Estado: o Convento
de Santo Antônio (século XVII), na sede do
município, com a considerada milagrosa
imagem do Santo Cristo. Tudo isso a menos
de uma hora do Recife (51 km).
Ipojuca tem 32 km de praias que incluem
áreas de piscinas naturais e pontos propícios
à prática do surf e outros esportes náuticos.
O principal destaque é Porto de Galinhas,

Muito interessante conhecer o Projeto
Hippocampus (próximo à rotatória que
liga a Vila de Porto de Galinhas às praias
de Maracaípe e Serrambi), com aquários
onde proliferam cavalos marinhos e outras
formas de vida marinha.
Além de Porto de Galinhas, são muitos
os paraísos, como as praias de Muro Alto,
Cupe, Serrambi e Maracaípe, esta última a
favorita dos surfistas.
Expressões artesanais não faltam a Ipojuca.
Entre os destaques, vale conhecer o Ateliê
de Carcará (na Rua Carcará, número 8,
acesso pelo km 7 da Rodovia PE-009), onde
a sustentabilidade é palavra de ordem,
e o ateliê do Mestre Dido, que tem na
natureza e nas figuras sacras e populares a
inspiração para trabalhar a madeira.

Convento de Santo Antônio - Santuário de Santo Cristo
Foto: Antônio Melcop

Telefones úteis:
Centro de Atendimento ao Turista
Fone: (81) 3552.1461
Convento de Santo Antônio
Fone: (81) 3551.1154
Projeto Hippocampus
Fone: (81) 3552.2191
Ateliê de Mestre Dido
Fone: (81) 99106.1263
Associação dos Jangadeiros
de Porto de Galinhas
Fone: (81) 3552.3359
Associação de Buggies
de Porto de Galinhas
Fone: (81) 3552.1930

Praia dos Carneiros
Foto: Antônio Melcop

a 20 km da sede, que conquistou diversas
vezes o título de melhor praia do Brasil.
Ali funciona o projeto de acessibilidade
“Praia Sem Barreiras” – Banho de mar
assistido para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, através de esteiras
de acesso à faixa de areia, cadeiras de
rodas anfíbias e profissionais qualificados.
O projeto é também encontrado em praias
do Recife, Fernando de Noronha, Tamandaré
e Jaboatão dos Guararapes.

5° dia
Tamandaré com
Praia dos Carneiros

A cerca de 30 km de Porto de Galinhas e
a 105 km do Recife, Tamandaré oferece
as praias de Boca da Barra, Campas, do
Buraco e do Pontal do Lira, além, é claro,
das suas duas maiores estrelas: a praia
de Tamandaré, muito procurada para
veraneio, e a praia de Carneiros, que
vem conquistando fãs do mundo inteiro.
Equipadas com bares, restaurantes,
tapiocarias, pousadas e hotéis, oferecem
passeios de catamarã e um fantástico
visual, que une rio e mar.
Outros atrativos são os passeios de barco
pelos rios Ariquindá e Formoso, com
prainhas e manguezais, antigas igrejas,

como a de São Pedro, e a moderna Nova
Matriz de São Pedro, além das visitas ao
Forte de Santo Inácio (1691) e à Cachoeira
Bulha d’Água. Imperdível ainda é conferir
os trabalhos do Centro de Artesanato,
situado na Av. José Bezerra Sobrinho
(Pátio da Feira).
Tamandaré conta com Centro de
Informações Turísticas instalado no local
onde funcionou a Casa do Artesão.
Próximo ao município está Barreiros,
com praias ainda selvagens e de grande
beleza, a exemplo da praia do Porto, com
sua ilhota do coqueiro solitário, e a de
Mamucabinhas.

Telefones úteis:
Secretaria de Turismo e Cultura

Fones: (81) 3676.1135 / 3676.1155

Litoral Norte
(paulista
Igarassu,
Itapissuma e Ilha
de Itamaracá)

A 17 km do Recife está um dos maiores
polos de lazer náutico do Nordeste,
estendendo-se pelos municípios de
Paulista, Igarassu, Itapissuma, Ilha
de Itamaracá e Goiana. Um ótimo
programa é passear de barco pelo canal
de Santa Cruz e rio Timbó, com áreas de
manguezais, ou mergulhar nas piscinas
naturais em pleno mar. E cada um dos
municípios guarda ainda atrativos
especiais. Dedique esse dia a viver alguns
dos encantos das localidades apontadas.

PAULISTA
Com antigas igrejas, um forte que
remete ao século XVIII e um litoral de
14 km, Paulista tem como destaque o
Pontal de Maria Farinha, compondo,
juntamente com Nova Cruz, a ilhota da
Coroa do Avião (em Igarassu) e a Ilha
de Itamaracá, um atraente polo de lazer
náutico. Em Paulista está o Veneza
Water Park, considerado um dos maiores
parques aquáticos do Nordeste (aberto
entre setembro e março).

A 30 km do Recife, Igarassu tem sítio
histórico tombado pelo IPHAN. Ali
brilham a igreja mais antiga ainda em
atividade no Brasil (Igreja dos Santos
Cosme e Damião – 1535) e o Convento
de Santo Antônio, com uma das mais
importantes pinacotecas da fase colonial
brasileira. Em Igarassu está a ilhota
Coroa do Avião, eleita uma das sete
maravilhas de Pernambuco e paraíso dos
que ali chegam para curtir a natureza e
saborear frutos do mar. Outro atrativo é
o Maracatu Estrela Brilhante, Patrimônio
Vivo de Pernambuco e o mais antigo
em atividade no Brasil (1824). Durante
todo o ano, quinzenalmente (sábados,
a partir das 20h30), acontece na sede
da agremiação apresentações de coco
de roda. Também o artesanato revela
importantes nomes em Igarassu. Assim,
não deixe de conhecer o Ateliê do Mestre
Abias, com produção de peças a partir de
galhos e raízes, o Ateliê Arte do Coco, de
Roberto Vital, e o Ateliê de Moisés, com
trabalhos em madeira. Imperdível é ainda
visitar o Refúgio das Bromélias, próximo
ao Convento de Santo Antônio, espaço
onde o paisagista e artesão Adnelson,
conhecido como Pequeno, desenvolve
sua arte cercado por inspirador cenário
de bromélias, palmeiras e outras plantas
ornamentais. No local, também é possível
apreciar uma criação de tambaquis.

O objetivo do Refúgio das Bromélias
é contribuir à preservação ambiental.
Telefones úteis:
Casa do Patrimônio de Igarassu / IPHAN
Fone: (81) 3545.0537
Convento de Santo Antônio
Fone: (81) 98672.4314 (Padre Josivan)
Maracatu Estrela Brilhante
Fone: (81) 99346.0548 (Sr. Gilmar)
Ateliê do Mestre Abias
Fones: (81) 99949-3846 / 98233-5688
Ateliê Arte do Coco (Roberto Vital)
Fones: (81) 99628.7069 / 99628.7069
Ateliê de Moisés
Fone (81) 99281.7795
Refúgio das Bromélias
Fone: (81) 99290.8197

Ilha de Itamaracá - Praia do Forte Orange
Foto: Gil Marinho

6° dia

Igarassu

Itapissuma
A 37 km do Recife, Itapissuma encanta
pela beleza do antigo casario e da Igreja
de São Gonçalo do Amarante (1861) às
margens do Canal de Santa Cruz. As
famosas caldeiradas do Mercado Público
são excelentes pedida para um almoço
farto e delicioso.
Telefones úteis:
Secretaria de Turismo
Fone: (81) 99739.9900 (telefone funcional)

Ilha de Itamaracá
Ligada a Itapissuma pela ponte Getúlio
Vargas, a Ilha de Itamaracá oferece praias
como a Enseada dos Golfinhos, Sossego,
Forno da Cal, São Paulo, a do Forte, Pilar
e Jaguaribe. A Ilha também guarda outros
atrativos, a exemplo do Canal de Santa Cruz,
de reservas ecológicas em áreas de Mata
Atlântica e do Engenho São João, que
já existia por volta de 1747 e foi o primeiro
movido a vapor no Brasil.
A propriedade foi cenário dos filmes
“Menino de Engenho” e “Zumbi, Rei dos
Palmares”. Vale conhecer o Forte Orange
(1631) e a Vila Velha.
Antiga sede da capitania, Vila Velha
guarda igreja dedicada a Nossa Senhora da
Conceição e belíssimos mirantes.

Itamaracá é também sinônimo de Lia,
a cirandeira que é Patrimônio Vivo de
Pernambuco.
Telefones úteis:
Secretaria de Turismo da Ilha de Itamaracá
Fone: (81) 98223.9896 (telefone funcional)

7° dia
Rota Agreste
(Moreno e Gravatá)
(sugestão: pernoite em
Gravatá)
Moreno
Muitos e antigos engenhos fazem
encantadora a sua paisagem rural. A visão
dos espaços é apenas externa, mas, ainda
assim, é impossível não sentir o relaxante
e saudoso clima dos tempos coloniais.
Na visita à sede, indispensável conhecer
a bela Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceição.

Gravatá
A 80 km do Recife, Gravatá tem temperatura
amena e agradável. A cidade recebe muita
gente durante todo o ano.
A diversificada gastronomia, presente nos
seus mais de 70 restaurantes, a deliciosa
produção de queijos e defumados, a moda,
o polo moveleiro, antiquários e lojas de
artesanato são apenas alguns dos atrativos
locais. Também eventos como o São João,
com grandes shows musicais, o Gravatá
Jazz Festival, a Semana Santa e o Virtuosi

estimulam, cada vez mais, o aumento de
visitantes. Como se tudo isso não bastasse,
Gravatá oferece ainda casarios e conjuntos
arquitetônicos do início do século XX; o Alto
do Cruzeiro, com mirante, capelinha, bares
e restaurantes; o Mercado Cultural, rico
em gastronomia, cultura e lazer; a Estação
do Artesão, espaço de comercialização
artesanal instalado no prédio da antiga
Estação Ferroviária (século XIX); o Museu
“Sonho de Criança”, com um dos maiores
acervos de carros antigos do Brasil; e
a Capela de São Miguel – local onde o
venerado Frei Damião, capuchinho hoje
em processo de beatificação, celebrou sua
primeira missa no Brasil. A natureza está
presente na Cachoeira da Palmeira e nas
oportunidades para a prática do ecoturismo
em locais como a Serra do Contente, a
700m de altitude. O lugar constitui-se
numa Reserva Particular do Patrimônio
Natural, com áreas de Mata Atlântica, bicas
de águas minerais, paredões rochosos,
açudes e mirantes. Para o trekking, o
município reserva ainda um cenário bem
diferenciado: o caminho percorrido pelos
trens da antiga Estrada de Ferro Central de
Pernambuco, construída pelos ingleses em
1894. No artesanato, não deixe de adquirir
a bonequinha da sorte.

Telefones úteis:
Gravatá – Secretaria de Turismo
Fone: (81) 3563.9047
Centro de Informações Turísticas
Fone: (81) 3563.9045.

8° dia
Rota Agreste
(Bezerros e Caruaru)
Bezerros
Conhecido por sua riqueza cultural,
Bezerros, a apenas 21 km de Gravatá, é belo
pela própria natureza. Prova disso é a Serra
Negra, com açudes, fontes minerais, grutas,
mirantes, formações rochosas, resquícios
de Mata Atlântica e diversas opções de
trilhas ecológicas. O lugar é ideal para o
lazer contemplativo e sedia encontros
pedagógicos e esotéricos, além de abrigar
um polo cultural.
No artesanato, a xilogravura e as máscaras
dos “papangus” são as expressões de maior
representatividade local. Aliás, foram
exatamente os papangus, uma tradição
fortalecida em atratividade nos últimos
anos, que deram fama ao seu carnaval. No
domingo momesco, os alegres mascarados

Serra Negra - Bezerros
Foto: Antônio Melcop

realizam um enorme e colorido desfile, a
Folia dos Papangus, atraindo gente de todo
lugar.
Seguindo as características dos vizinhos
territoriais, Caruaru e Gravatá, os festejos
juninos em Bezerros são de tirar o chapéu
e dançar muito forró, principalmente no
povoado de Serra Negra.
A culinária do município é generosa e nela
proliferam os bolos, como o apreciadíssimo
“barra branca”.
Ainda no município, é imperdível conhecer
o Centro de Artesanato de Pernambuco
(Unidade Bezerros), com acervo de mais
de 400 peças de artesãos pernambucanos;
a Estação Ferroviária (século XIX)
conhecida como Estação da Cultura (abriga
o Museu do Papangu e o Museu da Cidade);
o Memorial J. Borges (Patrimônio Vivo de
Pernambuco), com trabalhos voltados
à arte da xilogravura; a Casa de Cultura
Popular Lula Vassoureiro, que, além das
máscaras, assegura destaque à confecção
do bumba meu boi, cabeções e suvenires;
e a Igreja Matriz de São José (século XIX).
Bezerros também oferece oportunidades
para o turismo rural e ecológico.

Maior centro econômico do Agreste de
Pernambuco, Caruaru, a 29 km de Bezerros
e 130 km do Recife, é polo artesanal,
industrial, têxtil e cultural, atraindo
visitantes do país e exterior. O comércio
e a arte se unem em Caruaru para fazer
a alegria do visitante que gosta de boas
compras. Impossível resistir às peças
produzidas em barro e comercializadas no
Alto do Moura, comunidade de artesãos que
está situada a 7 km da sede do município e
é considerada pela UNESCO “o maior centro
de arte figurativa das Américas”. Ali estão
instalados a Casa Museu Mestre Vitalino,
o Memorial Mestre Galdino e o ateliê da
família de Manoel Eudócio (Mestre do
Artesanato Pernambucano recentemente
falecido).
Também imperdível é conhecer os museus
localizados no Pátio de Eventos Luiz “Lua”
Gonzaga, no Espaço Cultural Tancredo
Neves: o Museu da Fábrica de Caroá e o
Museu do Barro “Espaço Zé Caboclo”.
Outros pontos de visitação sugeridos são o
Museu Memorial da Cidade; a Igreja Matriz
de Nossa Senhora das Dores, tendo a seu
lado o Palácio Episcopal, e a Igreja de Nossa
Senhora da Conceição (século XVIII). Sem
esquecer, é claro, as feiras de Caruaru que,
juntas, compõem 14 feiras, sendo as mais
famosas a de Artesanato e a da Sulanca.
Para um maior contato com a natureza,
Caruaru reserva o Parque Municipal
Ambientalista Severino Montenegro, o
Parque Ecológico das Baraúnas e o Parque
Municipal Professor João Vasconcelos
Sobrinho. Caruaru, a Capital do Forró, é
também cenário do maior São João do
Nordeste. Durante os meses de maio e
junho, a animação é total e as atrações vão
do forró pé de serra a grandes shows com
artistas locais e nacionais.
Próximo ao município de Brejo da Madre
de Deus, Caruaru é passagem obrigatória

Caruaru
Foto: Antônio Melcop

Caruaru

dicas de
programas
alternativos
Fernando de Noronha
tesouros.

26 km², o arquipélago é formado por 21 ilhas

Um deles, bem especial: o Arquipélago de

e rochedos. Na principal ilha, com 18 km²

Fernando de Noronha, consagrado pela

e a única povoada, tudo encanta: o mar verde

UNESCO

Mundial

esmeralda de suas 17 praias, distribuídas

Natural” e eleito em 2007 como uma das sete

entre o Mar de Dentro, lado da ilha voltado

maravilhas de Pernambuco.

para o Brasil, e o Mar de Fora, litoral voltado

Pernambuco

para todos que visitam a Cidade-Teatro de
Nova Jerusalém, em Fazenda Nova, onde,
na Semana Santa, é encenado o grandioso
espetáculo do Drama da Paixão de Cristo.
Telefones úteis:
Bezerros – Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo
Fone: (81) 3728.6706
Centro de Artesanato de Pernambuco
Fones: (81) 3728.6650 / 3728-6651
Estação da Cultura
Fone: (81) 3728.6746
Memorial J. Borges
Fone: (81) 3728.0364
Casa da Cultura Popular Lula Vassoureiro
Fone: (81) 99102.0665
Caruaru – Fundação de Cultura e Turismo
Fone: (81) 3721.1257
Casa Museu do Mestre Vitalino
Fone: (81) 3725.0805
Museu do Barro “Espaço Zé Caboclo”
Fone: (81) 3721.2545
Ateliê da família de Manuel Eudócio
Fone: (81) 3722.7732
Memorial Mestre Galdino
Fones: (81) 3722.0439 / 3721.2545

De origem vulcânica e com uma área de

guarda

“Sítio

do

muitos

Patrimônio

para a África; o Morro Dois Irmãos e o Morro
Magnífico santuário ecológico, o arquipélago

do Pico, cartões postais da Ilha; o balé dos

está situado em meio ao oceano Atlântico,

golfinhos rotadores; a estrutura receptiva de

a 540 km da costa pernambucana (cerca de

hospedagem e alimentação; a antiga Vila dos

uma hora de voo a partir do Recife).

Remédios, principal núcleo urbano e cenário

de Deus, no Agreste, entre outros.

Palácio Enéas Freire (sede da agremiação

cada mês. O evento também busca consolidar

oferece o Museu do Tubarão, o Museu da

Com paisagens e atrativos diferenciados,

carnavalesca “Galo da Madrugada”), entre

o turismo cultural, de entretenimento e

Energia, o Museu Aberto da Tartaruga Marinha

algumas propriedades estão instaladas em

outros espaços.

lazer devolvendo atividades para o cidadão,

e o Memorial Noronhense / Espaço Cultural

antigos engenhos ou fazendas e oferecem

incentivando

Américo Vespúcio, com fotos, peças históricas e

a oportunidade de aproveitar a natureza

equipamentos turísticos e investimentos em

informações dos diferentes períodos de ocupação

e vivenciar o dia a dia do campo, seja com

humana no arquipélago.

Imperdível realizar

visitação, hospedagem ou day use. As opções

trilhas ecológicas e passeios de barco, sem falar

multiplicam-se com visitas a cachaçarias. Vale

nas incríveis oportunidades de mergulho. Aliás,

lembrar que a cachaça, nascida nos engenhos

os mais experientes mergulhadores afirmam que

do século XVI, hoje se impõe nos restaurantes

Noronha é um dos melhores pontos de mergulho

chiques do país e cai no gosto dos degustadores.

SKATE PARK MARCELO LYRA

e o Polo de Saúde e Bem-estar, todos com

do planeta. E essa afirmação não se dá por acaso,

Consulte:

É o maior e mais completo skate park da

atividades sem custo para os frequentadores

afinal, são poucos os lugares que têm média de

Associação Pernambucana de Turismo Rural

cidade, que contempla as modalidades bowl

do Bairro. Recebe aproximadamente 25 mil

temperatura da água de 26°C e visibilidade de até

e Ecológico – APETURR

e street. Situada entre o calçadão e a praia,

pessoas entre as 8h e 20h.

50 metros. Isso sem falar na diversidade da vida

Fone: (81) 99292.5052 (Melania –
Presidente). www.apeturr.com.br

na altura do número 802 da Avenida Boa

a

implantação

de

empreendimentos no bairro. Em cada edição
recebe dois palcos (Polo Cultural e Dançando
na Rua), além de ser dividido em 6 polos: Polo
Artístico, Cultural e de Lazer; Polo Esportivo,
Polo Infantil, Dançando na Rua, o Polo Radial

Viagem, perto do Primeiro Jardim, a estrutura
tem 1.050 metros quadrados de área e

Administração do Arquipélago de Fernando

oferece um misto de obstáculos que variam

Forte das Cinco Pontas
Foto: Sol Pulquério - PCR)

Consulte:
de Noronha

Fones: (81) 3182.9600 / 3182.9605

de curvas a elementos que remetem às ruas,
como corrimãos, escadas e bancos, gerando
um circuito contemporâneo, com diversos
níveis de dificuldade, para atender tanto
aos iniciantes, quanto aos praticantes mais

Recife Cultural

experientes.

Domingo na arena
Todos os domingos, exceto nos dias em que

A multiculturalidade do Recife espelha-se

ocorrem jogos oficiais de futebol ou eventos

em espaços religiosos, históricos, eruditos

privados e corporativos, o Governo do Estado,

e

populares

capazes

de

transmitir

a

história, a criatividade e a essência do povo

Marco Zero - Recife
Foto: Andrea Rego Barros

Engenho Quipapá
Foto: Antônio Melcop

ainda

Arena de Pernambuco

marinha.

Pista de Skate Marcelo Lyra
Foto: Andrea Rego Barros

de monumentos históricos. Noronha também

através da Secretaria de Turismo, Esporte
e Lazer, anima a Arena de Pernambuco

Turismo Rural e Ecológico

pernambucano e nordestino.

Contempla visitas a propriedades situadas em

Complementando

municípios como Goiana, Itambé, Vicência,

já

Paudalho, Nazaré da Mata, Vitória de Santo

importantes

Antão, Ribeirão, São Benedito do Sul e

programa cultural no Recife: Recital do Cais,

Quipapá, na Zona da Mata; Saloá, Bonito,

Museu do Homem do Nordeste, Casa Museu

Sairé, Gravatá, Bezerros, Camocim de São

o Bairro do Recife em um grande parque

Magdalena e Gilberto Freyre, Museu do Estado

Félix, São Joaquim do Monte e Brejo da Madre

urbano, dando preferência às bicicletas,

de Pernambuco, Forte do Brum/Museu Militar,

patins e pedestres no último domingo de

apontadas

o

elenco

nesta
atrativos

de

publicação,
compõem

opções

com uma programação divertida que vem
atraindo um público sempre crescente. As
atividades ocorrem na área externa da Arena,

outros
um

RECIFE ANTIGO DE CORAÇÃO
O Recife Antigo de Coração transforma

das 9h às 17h, e tem conteúdo diversificado,
dividido em polos esportivo, cultural, infantil,
gastronômico

e

sustentável.

No

palco

principal, artistas da cultura pernambucana
fazem a festa. Participe!

a magnífica visão do Conjunto Carmelita.

dentre outros.

Datado de 1666, o conjunto é formado pelo

Consulte:

Convento de Santo Alberto da Sicília, pela

Secretaria Executiva de Desenvolvimento
Econômico e Turismo

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, pela Igreja

Fone: (81) 3468.5361

e por um cruzeiro esculpido em pedra calcária.

de Santa Teresa da Ordem Terceira do Carmo
Ainda na sede, o Ateliê de Zé do Carmo,

Jaboatão Cultural

Patrimônio Vivo de Pernambuco, que hoje une

Berço da pátria, repleta de cultura e história.
Caboclinhos
Foto: SECOM

Essa é Jaboatão dos Guararapes. Ao lado do
Recife, próxima de Olinda e Porto de Galinhas,
Jaboatão tem praias diferenciadas, com
marinas, esportes náuticos e manguezais,

Mergulho Recife
Foto: Acervo Aquático

Igrja de Nossa Senhora dos Prazeres
Foto: Acervo Prefeitura

alumínio reciclado e materiais alternativos),

o barro à pintura de figuras típicas da região;

Mergulho no Parque de
Naufrágios do Recife

o Ateliê do Mestre Tog, com uma cerâmica

O litoral do Recife e de municípios próximos

figurativa que remete ao sacro e ao cotidiano

guarda belíssimas áreas de corais e mais de 20

nordestino; e o pitoresco restaurante Buraco

embarcações prontas a serem exploradas pelos

da Gia, que, há mais de 50 anos, tem como

que apreciam o mergulho. A prática é favorecida

diferencial a culinária à base de frutos do mar

pela alta visibilidade, temperatura das águas,

e os guaiamuns amestrados, a servir bebidas

em torno de 26°C, e pela presença de operadoras

aos clientes. Dar uma esticada até a Vila de

de mergulho habilitadas e experientes.

São Lourenço e à histórica Vila de Tejucupapo

Consulte:

é essencial. Na primeira, estão a Igreja de

Secretaria de Turismo e Lazer do Recife

São Lourenço, de meados do século XVI, e as

Fone: (81) 3355.8605

além de barzinhos na orla, perfeitos para

Goiana Cultural

contemplar o encontro do rio com o mar

Está a cerca de 25 km da Ilha de Itamaracá e

tomando uma refrescante água de coco!

a 65 km do Recife. Possui praias de paisagens

Interessante conhecer o Parque Histórico

diversas: Atapuz, Catuama, Barra de Catuama,

Nacional dos Guararapes, com sua Igreja de

Ponta de Pedras (que sedia o Artesanato Cana

Nossa Senhora dos Prazeres, construída como

Brava, com incríveis trabalhos em cestaria e

capelinha em agradecimento pela vitória

tecido) e Carne de Vaca, cenário da minissérie

alcançada contra o invasor holandês durante

Riacho Doce. Cidade histórica com mais de

a Guerra da Restauração Pernambucana

400 anos, a sua sede encanta logo a primeira

(século XVII); a Colônia dos Padres Salesianos,

vista. Já na Av. Marechal Deodoro da Fonseca,

com sua Basílica Santuário de Nossa Senhora

são muitos os atrativos, a começar pela

Auxiliadora/Gruta de Nossa Senhora de

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário

Lourdes, e a Igreja de Santo Amaro, erguida

dos Homens Brancos. Ao longo da via, casas

originalmente em 1598. É dela que, em janeiro,

azulejadas, os prédios da Câmara Municipal

dezenas de fieis saem em peregrinação até a

e do Paço Heroínas do Tejucupapo (antiga

cidade de Taquaritinga do Norte, no Agreste

sede da Prefeitura Municipal), a sede da

pernambucano, numa caminhada de160 km

Fraternidade Maçonaria de Goiana (com raros

em louvor ao padroeiro dos dois municípios.

azulejos em vidro), o Cineteatro Polytheama,

A arte tem espaço de destaque em Jaboatão

o belo “casarão das 7 janelas” e a Sociedade 12

dos Guararapes, com nomes como Nicola

de Outubro, onde é possível conferir ensaios

(escultura em pedra / rostos sacros), Iara

da Banda Saboeira, fundada em 1849, além da

é marco da história judaica e do Brasil,

Tenório (peças diversas em vidro e cerâmica),

Sociedade Musical Curica, fundada em 1838 e

funcionando entre 1641 e 1654, durante o

Alex MontElberto, (eco design com móveis em

considerada Patrimônio Vivo de Pernambuco.

domínio holandês. O prédio foi escavado

Recife - Sinagoga Kahal Zur Israel
Foto: Antônio Melcop

Quilombolas de São Lourenço, grupo voltado
à confecção de adereços, sobretudo colares, a
partir da casca do marisco. Já em Tejucupapo
está o Núcleo Social Nassau, com mostra e
venda de peças artesanais em papel machê.
Também são destaques as oportunidades
para a prática do turismo rural em áreas de
antigos engenhos.

Consulte:

Circuito Judaico

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento

Oferece

Artístico-Cultural de Goiana

judaica em Pernambuco. Dentre os pontos de

Fone: (81) 99177.5917
(telefone institucional)

destaque no Circuito está a Sinagoga Kahal

uma

panorâmica

da

presença

Zur Israel, na Rua do Bom Jesus - Bairro do
Recife. Primeira sinagoga das Américas,

Consulte:

Judaico de Pernambuco - CCJPE.

Consulte:
Centro Cultural Judaico de Pernambuco

Toritama
Foto: Antônio Melcop

Toritama
Foto: Antônio Melcop

Fone: (81) 3224.2128

Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos
de Triunfo

Fones: (87) 3846.1415 / 99932.4760

Vale do Catimbau - Buique
Foto: Antônio Melcop

público em 2001, abrigando o Centro Cultural

Serra Talhada - Museu do Cangaço
Foto: Antônio Melcop

arqueologicamente, restaurado e aberto ao

Rota de Lampião
Conhecer curiosidades e relíquias do cangaço
em Pernambuco fica ainda mais interessante
com a visita aos municípios de Serra Talhada
e Triunfo.

Consulte:

Terra de Lampião e Capital do Xaxado, Serra

Polo Têxtil do Agreste

Santa Cruz do Capibaribe – Prefeitura

Talhada, a 412 km do Recife, é um dos grandes

O segundo maior polo de confecções do

Municipal

memoriais da história do cangaço e da vida

Brasil está situado no Agreste pernambucano

Fone: (81) 3731.1479

do sertanejo. Entre seus atrativos estão a

e tem com principais municípios Santa

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Casa da Cultura, o Museu do Cangaço, o Sítio

Cruz do Capibaribe, Toritama, Caruaru e

Agricultura e Meio Ambiente

Passagem das Pedras (onde nasceu Lampião),

Taquaritinga do Norte, distantes do Recife,

Fone (81) 3731.8401

a Estação do Forró, o Parque de Esculturas

respectivamente, 188 km, 167 km, 130 km e

Moda Center Santa Cruz

Ronaldo Aureliano, antigas igrejas e as

164 km. Rota do turismo de negócios, a região

Fone: (81) 3759.1000

oportunidades para a prática do ecoturismo

é procurada por visitantes de todo o Brasil. Ali,

Toritama - Secretaria de Governo – Parque

na Serra Talhada, que deu nome ao lugar. Por

oportunidades de excelentes compras não faltam.

das Feiras

sua vez, Triunfo, a 445 km do Recife, une às

Taquaritinga do Norte também se destaca por

Fone: (81) 3741.3286

informações sobre o cangaço a um gostoso

seu clima ameno, com temperaturas médias

Caruaru - Fundação de Cultura e Turismo

friozinho de montanha, engenhos de cachaça

de 15ºC no inverno, por suas muitas flores,

Fone: (81) 3721.1257

e rapadura, passeio em teleférico sobre o

belas paisagens e fazendas de café. E muitos

Polo Caruaru

lago João Barbosa, oportunidades para o

outros atrativos brilham na constelação

Fone: (81) 3727.5000

ecoturismo e muitos outros atrativos. Sem

de Taquaritinga do Norte, como o Distrito

Fábrica da Moda

dúvida, um cenário perfeito para o turismo de

de Gravatá de Ibiapina (a 10 km da sede),

Fones: (81) 3045.8151 / 3045.5456.

cultura e lazer.

lindo, com seus casarios da década de 1930,

Taquaritinga do Norte - Secretaria de

a marcante igreja de Nossa de Senhora da

Turismo, Esportes e Desenvolvimento

Conceição, do século XIX, e a Sociedade

Econômico

Musical Padre Ibiapina (Ponto de Cultura).

Fones: (81) 3733.1156 / 3733.1247

Parque Nacional do Vale do
Catimbau
O Parque Nacional do Catimbau, também
conhecido como Vale do Catimbau, abrange
os municípios de Buíque, Ibimirim, Sertânia
e Tupanatinga, entre o Agreste e o Sertão
pernambucano. Com trecho no município
de Buíque, a 279 km do Recife, tem exóticas
formações rochosas e é uma unidade de
conservação ambiental federal com 62,3 mil
hectares e cerca de 150 milhões de anos.
Propício ao ecoturismo, oferece passeios,
trilhas, canyons e muita beleza natural.
Lá está o Sítio de Alcobaça, com centenas
de inscrições rupestres e vestígios da
vida pré-histórica. A visita à área pode ser

Caretas de Triunfo
Foto: Verner Brenan

acompanhada por um guia da Associação dos
Guias do Vale do Catimbau.

Consulte:
Associação dos Guias do Vale do Catimbau

Fone: (87) 3816.3052

de muitas romarias; e Petrolândia (a 470 km

visitantes de diversos credos ao longo do ano.

de voo liga o Recife a Petrolina. Milhares de

do Recife), onde o visitante, num relaxante

A rota dos principais santuários e espaços de

visitantes chegam todos os meses, colocando

passeio de barco ou catamarã, tem a

fé católica deve incluir Pesqueira – 210 km

o Vale no mapa do enoturismo mundial. O

oportunidade de observar a Igreja do Sagrado

do Recife (Santuário de Nossa Senhora das

turista pode visitar uma vitivinícola, passear

Coração de Jesus, parcialmente submersa

Graças, dito local de aparições da Virgem),

pelos parreirais, acompanhar a elaboração

quando da criação do Lago de Itaparica

o Recife (santuários de Frei Damião e de

de vinhos e participar de uma degustação.

para construção da Usina Hidrelétrica Luiz

Nossa Senhora da Conceição), Olinda – 6 km

Tudo isso sem falar na boa infraestrutura

Gonzaga. O mergulho autônomo voltado a

do Recife (Santuário da Mãe Rainha Três

receptiva e nos muitos outros atrativos

observar a antiga sede do município, inundada

Vezes Admirável), Ipojuca – 51 km do Recife

na ocasião, é um atrativo inesquecível.

(Convento de Santo Antônio/Santuário do

Consulte:

Santo Cristo), Paudalho – 37 km do Recife

Centros de Atendimento ao Turista da EMPETUR

(Santuário de São Severino do Ramos),

(indicados no final desta publicação)

Arcoverde – 254 km do Recife (Santuário da

contrastes. Sua extensa área abriga caatinga

ilhas, praias fluviais, passeios de barco. Pra

e terras irrigadas, férteis, que produzem frutas

quem deseja conhecer ainda mais as belezas

de alta qualidade para o mundo inteiro. Se

do São Francisco, é melhor reservar um tempo

de um lado há escassez de água, do outro

para descobrir outras estrelas sertanejas que

há o rio São Francisco, que fez nascer a mais

brilham na rota do Rio, como Cabrobó (531 km

nova atração da região: a vitivinicultura. Às

do Recife), com sua Ilha de Assunção, terra do

margens do “Velho Chico”, com mais de três

povo indígena Truká; Belém do São Francisco

mil horas de sol por ano, a região que engloba

(481 km do Recife), com um conjunto

os municípios de Petrolina, Lagoa Grande

arquitetônico que encanta logo à primeira

e Santa Maria da Boa Vista e Orocó (a 714

vista; Itacuruba (467 km do Recife), que abriga

km, 661 km e 605 km e 570 km do Recife,

no Observatório Astronômico do Sertão de

respectivamente)

Itaparica o segundo maior telescópio do Brasil,

produz

vinhos

tintos

vigorosos e frutados.

além de sediar um projeto de piscicultura

Ponte Presidente Eurico Gaspar Dutra - Petrolina
Foto: Antônio Melcop

desenvolvido por empresas de grande porte;
Tacaratu (437 km do Recife) e seus magníficos
trabalhos em tecelagem (redes, mantas) e a

Mais de 15% dos vinhos finos do Brasil têm o
Vale do São Francisco como procedência. A área
produz até 2,5 safras por ano, com avançadas

Petrolândia - Igreja do Sagrado Coração de Jesus
Foto: Antônio Melcop

Basílica de Nossa Senhora da Saúde, local

Misericórdia e Fundação Terra), Garanhuns –
230 km do Recife (Santuário da Mãe Rainha
Três Vezes Admirável) e São João – 230 km
do Recife (Santuário de Santa Quitéria).

Consulte:
Centros

Atendimento

ao

Turista

da EMPETUR (indicados no final desta
publicação)

Turismo Religioso
Pernambuco

de

Foto: Antônio Melcop

oferecidos pelos municípios da região, como

Cerâmica figurativa - Caruaru

O Sertão de Pernambuco é repleto de

Santuário de Nossa Senhora das Graças - CIMBRES/Pesqueira
Foto: Antônio Melcop

Vale do São Francisco
Foto: Antônio Melcop

Rota do Vinho/Rota do Rio
São Francisco

técnicas de irrigação. Cerca de uma hora

também

encanta

por

sua

tradição religiosa. Do Litoral ao Sertão,
festas, caminhadas, romarias e peregrinações
fazem o dia a dia da gente da terra, e atraem

Artesanato
Pode-se dizer que o mapa do artesanato
pernambucano se confunde com o do próprio
estado. Em todos os municípios, muita
criatividade e mãos ágeis produzem artefatos

de encher os olhos e compor os mais diversos

(33 km do Recife – cerâmica utilitária

santos em madeira de Ibimirim (333 km do

em palha produzidos por Jataúba (222 km

ambientes.

e

marchetaria),

Recife); as carrancas e santos em madeira

do Recife); a produção artesanal de apitos e

de comercialização do artesanato na Região

Ipojuca/Porto de Galinhas (50 km do Recife -

de Petrolina (714 km do Recife); os chocalhos

licores de Saloá (259 km); o artesanato de São

Metropolitana do Recife, é interessante

esculturas em madeira e sobras de materiais

do distrito de Santa Tereza, em Agrestina

Vicente Férrer, com aproveitamento da fibra

conhecer in loco os ateliês e oficinas dos

encontrados na natureza), Sirinhaém (75 km

(150 km do Recife); as esculturas em pedra

de bananeira e a gastronomia de derivados da

mestres da arte popular. Registre:

do Recife – peças utilitárias e figurativas em

granito de Brejo da Madre de Deus (179 km

fruta (113 km do Recife); os calçados, roupas

madeira), Tamandaré (105 km do Recife –

do Recife); os belos tapetes artesanais de

em couro e móveis artesanais de Cedro (564

luminárias com derivados do coqueiro), São

Camaragibe (11 km do Recife); a produção de

km do Recife); o artesanato em couro de

José da Coroa Grande (120 km do Recife

selas, gibões, arreios, esporas e outros artigos

Ouricuri (624 km do Recife); o artesanato em

– objetos com fibra do coco e conchas),

para montaria de Cachoeirinha (169 km do

madeira da caatinga de Betânia (394 km do

Igarassu (35 km do Recife – peças utilitárias

Recife); a produção de rabecas de Ferreiros

Recife); a produção de oratórios de Sertânia;

e figurativas em madeira. Artesanato com

(118 km do Recife); os bordados de Alagoinha

a produção de instrumentos cortantes (facas,

aproveitamento de galhos, troncos, raízes,

(226 km do Recife); as talhas, miniaturas

foices, peixeiras) de Flores (384 km do Recife);

Glória do Goitá (46 km do Recife –

coco e seus derivados), Goiana (51 km do

de casario, máscaras, rachos e esculturas

as sandálias em couro, peças em corda e

mamulengos), Vitória de Santo Antão (53 km

Recife – cerâmica decorativa e figurativa,

diversas de Olinda (6 km do Recife); o

palha, esculturas em mel batido e os bordados

do Recife – bonecas de pano, esculturas de

colares a partir da casca do marisco, cestaria,

artesanato feito com folha de bananeira e

de Santa Cruz da Baixa Verde (403 km do

materiais diversos), Gravatá (80 km do Recife

peças em papel machê), Aliança (82 km do

palha de coco produzido no município de

Recife); e os objetos diversos feitos com cipó

– móveis, objetos de decoração, brinquedos

Recife – fantasias e golas de caboclo de lança

Jaqueira (147 km do Recife); os bordados

em Riacho das Almas (139 km do Recife).

educativos, bonequinhas da sorte, peças

do maracatu rural), Carpina (49 km do Recife –

das golas dos caboclos de lança/maracatus,

Consulte:

em alumínio), Bezerros (101 km do Recife –

mamulengos, bonecos em madeira), Lagoa do

adereços dos caboclinhos e estandartes de

Centros de Atendimento ao

máscaras, xilogravuras, brinquedos infantis,

Carro (60 km do Recife – tapeçaria), Passira

Buenos Aires (73 km do Recife); a produção

Turista da EMPETUR

bonecas de pano), Caruaru (130 km do Recife

(101 km do Recife – bordados), Salgadinho

de renda renascença e objetos decorativos

(indicados no final desta publicação)

– cerâmica utilitária e figurativa), Garanhuns

(112 km do Recife – bordados), Nazaré da

(230 km do Recife – trabalhos em madeira, aço

Mata (62 km do Recife – golas de caboclo

e fibra de vidro), Belo Jardim (181 km do Recife

de lança, marchetaria), Timbaúba (96 km do

– bonecos articulados em madeira, peças

Recife – trabalhos em couro), Tracunhaém

em couro, cerâmica utilitária e figurativa),

(63 km do Recife – cerâmica. É terra de

Pesqueira (210 km do Recife – bordados e

renomados santeiros), Vicência (81 km do

renda renascença), Poção (240 km do Recife –

Recife - artesanato em fibra de bananeira e

renda renascença), Cabo de Santo Agostinho

palha de milho, licores de frutas da região).

Foto: Antônio Melcop

Lojinha em Gravatá

Assim, além de visitar pontos

decorativa,

objetos

em

Foto: Antônio Melcop

Renda Renascença - Poção

Também não podem ser esquecidos: a arte
indígena de municípios como Águas Belas (313
km do Recife), Cabrobó (531 km do Recife)

CAPE - Centro de Artesanato de Pernambuco
Foto: Simone Medeiros

Frevo - Recife Antigo
Foto: Rafael Bandeira

Carnaval - Desfile do Galo da Madrugada - Recife
Foto: Sérgio Figueiredo

CALENDÁRIO
DE EVENTOS

De janeiro a dezembro, Pernambuco é festa,

Serrita realiza a tradicional Missa do Vaqueiro,

a começar pelo Carnaval, que tem início logo

que reúne religiosidade, expressões populares

após o réveillon. O sobe e desce pelas ladeiras

e, sobretudo, muita emoção. Agosto é tempo

de Olinda atrás dos blocos e troças já passa a

de reverenciar Nossa Senhora das Graças no

ser tão intenso que até parece desconhecer

Sítio Guarda, em Cimbres, no município de

o período momesco oficial. E outras cidades

Pesqueira. São muitas as romarias que chegam

também dão show de alegria, cultura popular e

ao lugar onde ocorreram as ditas aparições

frevo, como o Recife, Bezerros, Goiana, Nazaré

da Virgem. E o agito continua com festas

da Mata e Vitória de Santa Antão. Com a

populares e religiosas, festivais gastronômicos,

chegada da Semana Santa vêm as belíssimas

vaquejadas (não deixe de consultar o calendário

cerimônias litúrgicas. É tempo do espetáculo da

do Campeonato Pernambucano de Vaquejada

Paixão de Cristo no Recife e do mega espetáculo

e do Circuito Pernambucano de Vaquejada,

da Paixão de Cristo da Nova Jerusalém, o maior

disponíveis na Internet), pegas de boi no mato

teatro ao ar livre do mundo, situado em Brejo da

(as dos municípios de Granito e Floresta, a 600

Madre de Deus, a 180 km do Recife. Chega junho

km e 435 km do Recife, respectivamente, estão

e com ele o São João. O Estado vira um imenso

entre as mais concorridas), cerimônias do culto

arraial onde o forró é mestre de cerimônia.

afro-brasileiro, festivais de verão, de inverno,

Na época, é imperdível dar uma chegada em

de cinema, de teatro, de circo, campeonatos

Caruaru, “A Capital do Forró”. Olinda recebe em

esportivos, encontros e feiras profissionais e

julho, no Centro de Convenções de Pernambuco,

uma infinidade de outros eventos. Em função

a Fenearte, a maior feira de artesanato da

dos seus interesses e motivações, consulte

América Latina, e várias localidades entram

os Centros de Atendimento ao Turista da

no clima do Pernambuco Nação Cultural, com

EMPETUR e descubra o que Pernambuco oferece

atividades as mais diversas. Ainda em julho,

de melhor pra você a cada época do ano.

CENTROS DE ATENDIMENTO
AO TURISTA(CATs)
RECIFE
Aeroporto Internacional do Recife/
Guararapes - Gilberto Freyre
Praça Ministro Salgado Filho, s/n - Ibura
Fones: (81) 3182.8299 / 3355.0130
Boa Viagem
Pracinha de Boa Viagem, s/n
Fone: (81) 3182.8297
Praça do Arsenal
Rua da Guia, s/n - Bairro do Recife
Fone: (81) 3355.3402
Mercado de São José
Praça Dom Vital, s/n - São José
(entre os boxes 58 e 122)

Fone: (81) 3355.3022
Pátio de São Pedro
Rua das Águas Verdes, s/n - São José
Fones: (81) 3355.3310 / 3355.3311 /
3355.3312 (Direção do Pátio de São Pedro)
Parque Dona Lindu
Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem
Fone: (81) 3355.9844
Casa da Cultura
Rua Floriano Peixoto, s/n - Bairro de Santo
Antônio - Raio Norte, loja 2
Fone: (81) 3182.8296

TIP - Terminal Integrado de Passageiros
Acesso pela BR-232, km 15
Fone: (81) 3182.8298
Shopping RioMar
Av. República do Líbano, 251 - Piso Térreo
- Q-501 - Pina
Fone: (81) 3182.8293
Shopping Center Recife
Av. Padre Carapuceiro, 777 - 1ª etapa - Piso
Térreo - Boa Viagem
Fone: (81) 3464.6859

OLINDA

Praça do Carmo
Av. Liberdade, 68
Fone: (81) 3182.8294

PETROLINA

Aeroporto Senador Nilo Coelho
BR-235, km 11

meios de
hospedagem
CADASTUR
Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo
Consulte: www.cadastur.turismo.gov.br

informações
complementares
PORTAIS / SITES
PARA CONSULTA
Secretaria de Turismo de Pernambuco – www.setur.pe.gov.br
Ministério do Turismo - www.turismo.gov.br
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco - www.abih-pe.com.br
Associação Brasileira de Agências de Viagens / Pernambuco - www.abavpe.com.br
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco - www.abraselpe.com.br
Recife Convention & Visitors Bureau - www.recifecvb.com.br
Sindicato dos Guias de Turismo de Pernambuco - www.singturpe.com.br
Associação Pernambucana de Turismo Rural e Ecológico – www.apeturr.com.br
www.descubrapernambuco.com.br

Foto: Antônio Melcop

PRAIA DOS CARNEIROS
tamandaré

www.descubrapernambuco.com.br
/descubrapernambuco
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