
1 Comece o ano na energia positiva admirando o BAOBÁ 
centenário da PRAÇA DA REPÚBLICA.

2 Dia perfeito para almoçar com a vista e com os frutos do mar 
no RESTAURANTE CATAMARAN.

3 Sinta o melhor do Recife com pé na areia, passeando  
e apreciando os arrecifes e o verde do mar na maré seca.

4 Os ARMAZÉNS DO RECIFE ANTIGO te esperam para um 
jantar arretado em um dos seus restaurantes com música ao 
vivo.

5 Dia de se envolver pelas cores e admirar os vitrais da 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PERNAMBUCO.



6 Venha conhecer a Queima da Lapinha no Pátio de São Pedro 
e no Sítio Trindade

7 Mergulhe nas atividades recreativas e de lazer no período de 
verão no Projeto Recife Verão

8 Chega mais que é dia de comer deliciosamente bem na 
aconchegante Praça de Casa Forte. Vale demais experimentar 
a autêntica bisteca fiorentina do RESTAURANTE LA PECORA 
NEGRA.

9 Participe dos eventos em homenagem a Frei Caneca no mês 
de janeiro no Forte das Cinco Pontas

10 Em dia de Galo da Madrugada também vale dar aquela 
passadinha pra conferir o Polo da Diversidade no Pátio de São 
Pedro.



11  Fique atento, garanta seu ingresso e não perca o festival 
“Janeiro de Grandes Espetáculos”. 

12 Bateu aquela vontade de saborear carnes nobres e a melhor 
lagosta da cidade? O SPETTUS STEAK HOUSE tá de portas 
abertas pra você.

13 Misture em um grande casarão: comidas sofisticadas, gente 
animada, vários ambientes, uma delicatessen e um mundo 
para comer e beber. Pronto, você chegou ao BARCHEF 
MERCADO GOURMET

14 Uma viagem no tempo em um castelo medieval que guarda 
um cardápio incrível. Venha conhecer o RESTAURANTE 
FAMIGLIA GIULIANO

15 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.



16 Em noite de lua o melhor lugar para você estar é no ENTRE 
AMIGOS PRAIA. Lugar perfeito para comer massas e frutos do 
mar de frente para a praia.

17 Conhece o CHICA PITANGA? Então não deixa de ir no melhor 
self service da zona sul. Um restaurante premiado várias vezes 
pelo buffet de comidas nordestinas, portuguesas e claro, 
pelas suas sobremesas.

18 Hoje é dia de provar a comida regional com um toque 
gourmet. Hoje é dia de Cozinhando Escondidinho.

19 Vale muito a pena fazer um passeio pelo Shopping Rio Mar e 
conhecer o sofisticado restaurante RUI PAULA. Ele é uma filial 
desse grande chef português.  

20 Pensou naquele camarãozinho? Pensou nas inúmeras receitas 
do RESTAURANTE CAMARADA CAMARÃO.



21 Pode acreditar. Comer um arrumadinho de charque no 
Restaurante do TONHÃO vai fazer você voltar outras vezes.

22 Quando o assunto é chambaril ou buchada. A autoridade no 
assunto é o restaurante SEU LUNA. Fica lá na vila do IPSEP, 
em um ambiente simples e acolhedor.

23 Comer um cupim de charque ou uma rabada no Bar do 
Zaqueu

24 Venha tomar um caldinho caprichado aproveitando a praia de 
Boa Viagem

25 Aproveite o sol, a praia e venha provar o queijo de coalho 
com orégano ou mel, acompanhado de uma cerveja gelada na 
Praia de Boa Viagem.



26 Se vista de irreverência e se jogue no Baile dos Artistas. Uma 
festa em homenagem aos artistas que trabalham no carnaval

27 Antecipe a folia e pule para o Balmasqué. Um dos mais 
antigos bailes de carnaval do país, que acontece a 15 dias 
antes da folia. 

28 Decoração descontraída pra todo mundo ficar à vontade e 
comer uma carne de sol ou um picanha. No RESTAURANTE 
TIO PEPE você encontra tudo isso.

29 Dia de saborear carnes especiais, é dia de conhecer o POBRE 
JUAN.

30 No restaurante KOJIMA, a culinária japonesa se mistura ao 
ambiente mais descolado da zona sul, de segunda a segunda.  

31 Pra provar uma elaborada comida japonesa, você não  
pode deixar de passar na TABERNA JAPONESA QUINA 
DO FUTURO.



32 Assistir ao concurso de porta-estandarte e porta-bandeiras 
nas prévias carnavalescas. Tudo isso te espera lá no Pátio de 
São Pedro

33 Lugar de comprar artesanato também é no maior CENTRO 
DE ARTESANATO DE PERNAMBUCO. Lá são comercializados 
obras dos maiores artistas de Pernambuco e de mais de 1.000 
artesãos.

34 Quer uma programação diferente? Não perca o show dos 
garçons cantores no MANHATTAN CAFÉ THEATRO. Ambiente 
perfeito para dançar e assistir shows de cantores nacionais.

35 Depois da praia, o PARANOIA DO MAR é parada obrigatória, 
comer pescados antes de ir para casa.

36 Depois das compras no Shopping Recife, almoce ou jante no 
Restaurante Coco Bambu, principalmente se for com grupo 
grande ou com a família



37 O Apolo Beer é a cara do seu Happy Hour. Lá não faltam 
cervejas geladas e nem petiscos saborosos.

38 A Ilha de Deus é um lugar que você vai adorar conhecer 
em um passeio de catamarã ou de baiteira, guiados por 
moradores locais.

39 Que tal conhecer mais sobre a história do Recife e sob um 
ponto de vista diferente em um passeio pelo Catamarã pelo 
Capibaribe.

40 Tire o dia pra conhecer a Feirinha de artesanato da Praça 
de Boa Viagem. Ela é a mais antiga feira típica do Brasil e 
também conta com deliciosas comidas e vestuário.

41 Conheça um dos points alternativos da cidade. A GALERIA 
JOANA DARC é um lugar cheio de lojas, restaurantes e 
também é muito frequentada pela População LGBTQ.



42 O maior bloco de rua do mundo te espera. Não perca o 
Desfile do Galo da Madrugada

43 Não perca o compasso e nem o batuque. Na segunda 
de Carnaval é dia de acompanhar a Noite dos Tambores 
Silenciosos

44 Deixe a arte te surpreender com as obras e as exposições na 
Galeria Janete Costa no Parque Dona Lindu

45 Curta a manhã de sol na quarta-feira de cinzas do Mercado da 
Boa Vista

46 As estátuas da Ponte Maurício de Nassau são um convite para 
descobrir a história do boi voador na ponte mais antiga do 
Brasil.



47 venha assistir “A hora do frevo” na sexta-feira ao meio-dia no 
Paço do Frevo

48 Uma ampla carta de vinhos e um cardápio requintado é o que 
te espera no RESTAURANTE VIELLA. É certeza que você vai 
adorar.

49 O melhor da cozinha francesa pra você provar e adorar. No 
VILLA COZINHA DE BISTRÔ as delícias do premiado chef 
Joca Pontes te esperam.

50 Dica pra respirar e se envolver com a essência recifense: 
Na IGREJA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DOS 
HOMENS PARDOS e no PÁTIO DO LIVRAMENTO a história 
se mistura com o comércio popular e os estreitos e altos 
sobrados.

51 Construída por escravos em 1630 e palco de coroação de 
reis do Congo e rainhas de maracatu, a  IGREJA DE NOSSA 
SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DO RECIFE 
merece a sua visita.



52 Tá afim de contemplar a arte da gente? Visite a OFICINA 
BRENNAND. Um lugar mágico e indescritível pela beleza que 
integra do antigo Engenho São João, Jardins de Burle Max ao 
valioso acervo de FRANCISCO BRENNAND, um premiado e 
importante artista brasileiro.

53 Uma visita guiada ao PALÁCIO DA JUSTIÇA é um passeio  
e tanto. Agende a sua e conheça os seus salões e belos vitrais.

54 De boa comida e astral cosmopolita o japonês RESTAURANTE  
NIKO está cheio. Tudo funciona em um moderno salão, onde 
se pode comes um sushi de atum com foie gras.

55 As riquezas gastronômicas dos nossos terreiros esperam por 
você no RESTAURANTE ALTAR. Comida ancestral para todo 
mundo se deliciar.

56 Faça uma escala na culinária peruana e venha conhecer o 
RESTAURANTE CHIWAKE. É certeza de um cardápio andino 
com alto padrão de sofisticação.



57 A pedida do dia é desfrutar as moquecas e o polvo grelhado 
do RESTAURANTE BARGAÇO e do seu vasto cardápio 
marítimo.

58 Sabe aquele almocinho bem pernambucano de meio de 
semana? Você encontra no Bar do Geraldo ou no Tempero da 
Mamãe. Vale a pena demais!

59 Pra quem ama tripinha frita e cozido, o RESTAURANTE O 
BURAQUINHO é certeza de muito sabor. Fica lá no Pátio de 
São Pedro.



60 Tá no desejo de uma ótima massa acompanhada de vinhos 
excelentes? Passa lá no RESTAURANTE POMODORO CAFÉ.

61 Passeando pelas Graças, você encontra o RESTAURANTE 
PONTE NOVA do premiado chef Joca Pontes. Não custa dar 
uma paradinha para provar os seus pratos tradicionais.

62 Quem disse que tomar um bom caldinho não pode ser 
surpreendente? De feijão ou frutos do mar, no Paris Plage, no 
posto 7, você experimenta tudo isso na beira da praia.

63 Não leve falta no arrastão do frevo. Acontece nas tardes do  
1º domingo do mês saindo do Marco Zero

64 Inclusão e diversão para todos. No Projeto Praia sem Barreiras 
pessoas com deficiência caem na água e se divertem, 
acompanhadas por profissionais, em cadeiras  
de rodas aquáticas.



65 Lazer e cultura para todas as crenças no Roteiro “Circuito da 
história protestante”. Descubra igrejas históricas que marcam 
o protestantismo local como a Paróquia Luterana de Casa 
Amarela, Igreja Batista da Capunga, Catedral Anglicana e 
Presbiteriana da Boa Vista.

66 Curtir um pagodinho regado a espumante, caips e drinks na 
Barraca do Pezão na praia de Boa Viagem.

67 Andar de bicicleta na Ciclofaixa de Turismo e Lazer - sempre 
aos domingos e feriados, conecta os principais atrativos 
turísticos da Cidade do Recife

68 Apreciar uma exposição artística ou cultural no belíssimo 
sobrado da Villa Ritinha

69 Reserve aquele tempinho para tomar um café na Casa dos 
Frios aproveite e prove os deliciosos Bolo de Rolo e Souza 
Leão.



70 Não deixe de comer a Tradicional Pizza da Padaria Imperatriz 

71  Hoje é dia de cantar parabéns e comer bolo no aniversário da 
cidade

72 Hoje é dia de tomar o maravilhoso “um pote dos sonhos” no 
café A vida é bela

73 Venha conhecer A Basílica e Convento de Nossa Senhora do 
Carmo, e as histórias da igreja construída sobre o palácio de 
Nassau.

74 A quinta do Galo na sede do bloco dá pra sentir a energia do 
carnaval



75 Respire arte no prédio da CAIXA CULTURAL e confira as 
exposições e espetáculos que acontecem por lá.

76 A casa de carnes nobres THE BLACK ANGUS é um convite 
irrecusável por vários motivos. Principalmente pela feijoada 
aos sábados e pela variedade de vinhos, na loja que funciona 
dentro do restaurante. 

77  Vale a pena fazer a pé o Circuito da Poesia, conhecendo o 
conjunto de 17 esculturas dos nossos poetas em tamanho real.

78 Você sabia que a última torre de zepellin no Mundo fica aqui? 
Vá conhecer a TORRE DO ZEPPELIN no Parque do Jiquiá

79 Na CASA DA CULTURA você pode comprar artesanato e ver 
os painéis de Cícero Dias. Uma arquitetura histórica do prédio 
que era um antigo presídio.



80 Venha assistir aos espetáculos da Orquestra Sinfônica ou 
da Banda Sinfônica do Recife no Teatro de Santa Isabel nas 
noites de quarta gratuitamente

81 Conheça a antiga estação central do Recife e descubra o 
Museu do Trem com acervo dedicado à história das ferrovias 
no estado.

82 Venha ver o CONJUNTO ARQUITETÔNICO FRANCISCANO 
que fica no centro do Recife com os seus enormes conjuntos 
de azulejos portugueses e raros azulejos holandeses do 
século XVII.

83 Não deixe de dançar um bom frevo com os Guerreiros do 
Passo nas tardes de sábado, na Praça do Hipódromo

84 A  EMBAIXADA DOS BONECOS GIGANTES e a história da 
nossa folia espera por você



85 Jantar a excelente charque e a cebola feita na brasa na 
Taberna do Gil são uma ótima pedida.

86 Separe um tempinho pra jogar um dominó na Associação Luís 
XV na Praça da várzea

87 Todo último domingo de cada mês acontece o Recife Antigo 
de Coração é um evento que torna o bairro em um parque à 
céu aberto.

88 Construída entre 1696 e 1724, a CAPELA DOURADA vai 
encher os seus olhos com um dos mais importantes conjuntos 
de talha portuguesa no Brasil

89 Venha na sexta para a Basílica da Penha e acompanhe a 
bênção de São Félix, patrimônio imaterial de Pernambuco

90 Visite o Cemitério de Santo Amaro para conhecer as obras  
de arte e túmulos de pessoas famosas do Recife



91 As exposições do MAMAM - Museu de Arte Moderna Aluízio 
Magalhães são programações incríveis para se contemplar 

92 Boa música é de praxe no Burburinho. E comer um pastel para 
acompanhar o som na Rua Tomazina combina perfeitamente. 

93 Toda semana um passeio diferente. Vem pro Olha! Recife  
e participe dos seus passeios temáticos gratuitos.

94 Deixe o espetáculo do futebol te envolver e assista a uma 
partida do campeonato pernambucano em um dos estádios 
da capital

95 INSTITUTO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO  E GEOGRÁFICO 
PERNAMBUCANO te espera para uma visita cheia de cultura.



96 Nas noites de sexta o Traga a Vasilha, no Recife Antigo, é o 
lugar  para se divertir e aprender a tocar maracatu. 

97 Eleito 3 vezes pelo Tripadvisor como o melhor museu da 
América do Sul, o INSTITUTO RICARDO BRENNAND é um 
programa e tanto. Não perca essa!

98 Entre em sintonia com o verde no JARDIM BOTÂNICO DO 
RECIFE. Ele foi eleito um dos cinco melhores do país e o 
melhor do Norte-Nordeste.

99 Piquenique é tudo de bom. E no JARDIM DO BAOBÁ, você 
pode admirar a vista do Capibaribe e, quem sabe, até 
encontrar capivaras por lá.

100 Acompanhe a famosa procissão de São Jorge no bairro do 
Arruda, que acontece em Abril. 



101 O MERCADO DA ENCRUZILHADA, merece o seu respeito. 
Especialmente as comidas portuguesas do Bragantino

102 Um encontro massa com os amigos pede MERCADO DA 
MADALENA. Depois das baladas então, dá pra comer aquela 
macaxeira com guisado e até tomar a saideira.

103 A estrutura em ferro do MERCADO DE CASA AMARELA 
impressiona. Dica das boas: visitar o Grandão do Queijo  
e provar o seu delicioso bolo de rolo

104 Quando o assunto é compras, o MERCADO SÃO JOSÉ  
é o lugar. Lá tem de tudo entre artesanato, frutos do mar, 
temperos, verduras ou ervas pra banhos de descarrego.

105 Bora se animar e passear na Feirinha do Bom Jesus.  
Nas tardes de domingo tem sempre agitação, artesanato  
e comidas deliciosas



106 Quem tá pelo Recife Antigo não deixa de passar no PAÇO 
ALFANDEGA para conferir os cafés, as lojas e o terraço com a 
magnífica vista para o centro da cidade. No domingo, os pets 
estão liberados para passear por lá.  

107 O SHOPPING TACARUNA te espera com opções para 
compras, alimentação, câmbio e lazer. Ele também fica bem 
perto do Porto do Recife.

108 O enorme e mais antigo shopping da cidade tem que estar no 
seu roteiro. O  SHOPPING RECIFE é um excelente espaço para 
o turismo de compras

109 Hoje, o dia é perfeito para bater perna pelo SHOPPING 
RIOMAR e aproveitar seus excelentes cinemas, teatro, 
livrarias, restaurantes e grifes internacionais.

110 Para  a Terça do Vinil só não vai quem já dormiu. Uma festa 
que acontece toda terça-feira, com discotecagem de música 
nacional. Por lá, você também circula por bares e espaços 
públicos da cidade.



111 Conheça o prédio do Memorial da Medicina. Lá ficava a 
faculdade de Medicina e o antigo Pavilhão de Óbitos, um dos 
primeiros exemplares arquitetônicos modernistas do Brasil. 

112 Arrumadinhos de vários sabores que vão conquistar você. 
Experimente lá no Becas Bar 

113 Nas tardes de sábado, conheça a festa Radiola no Mercado, 
da Reciclo bike, no Mercado da Encruzilhada. 

114 O público LGBTQ e muita gente se encontra na Boate 
Metrópole. Uma das melhores boates do norte/ Nordeste. 

115 Coloque mais aventura no seu dia. Faça um Mergulho nos 
Naufrágios da costa do Recife



116 Aprecie com moderação mas não deixe de conhecer a 
Cachaçaria Carvalheira. Você vai degustar uma das melhores 
cachaças do estado

117 Para os amantes da cerveja, fazer o Beer Tour, pelas fábricas 
de cerveja artesanal do Recife é quase que obrigatório.

118 Conheça a arquitetura e a história do Hotel Central. Uma 
prédio elegante da década de 30 que já foi um dos mais altos 
da cidade e hospedou personalidades como Carmem Miranda 
e Getúlio Vargas.

119 Separe um tempinho para posar e tirar fotos no Edifício 
Oceania, famoso pelo filme Aquarius 

120 Antecipe a folia e pule para o Balmasqué. Um dos mais 
antigos bailes de carnaval do país, que acontece a 15 dias 
antes da folia. 



121 Venha conhecer o homenageado do carnaval do Recife no 
Baile Municipal da cidade do Recife. Ele acontece antes do 
carnaval e tem várias atrações locais e nacionais 

122 Bateu aquela vontade da culinária italiana? Chega para a 
TOSCANA TRATORIA.  

123 A vida noturna da Rua da Moeda é um convite para todo 
mundo aproveitar os bares e as atrações da via

124 Erguida ainda no século XVII, a Igreja de Boa Viagem é um 
dos lugares que você não pode deixar de conhecer. Fica ali na 
Praça de Boa Viagem.  

125 No Carnaval, escolha o seu samba enredo e assista ao 
concurso das Agremiações na Avenida Nossa senhora do 
Carmo/ Pátio de Santa Cruz e Avenida do Forte



126 Para os apreciadores de um excelente joelho de porco, o Bar 
do Titivo é religião. 

127 Venha conhecer a IGREJA DA MADRE DE DEUS. Ela é 
considerada um dos mais belos templos do barroco do Brasil.    

128 E tome arte e cultura. Tome rumo e visite o Museu Murillo La 
Greca  

129 Um pouco mais da nossa herança portuguesa pra você 
conhecer. O GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA tem um 
vasto acervo e um vitral com o brasão de Portugal no teto 
que vale o clique.

130 Tire o dia para conhecer o Museu de História Natural Louis 
Jacques Brunnet, no GINÁSIO PERNAMBUCANO.



131 Participe e se apaixone pelo Festival Nacional da Seresta no 
Recife

132 Agende um domingo à tarde para uma visita guiada do Teatro 
Santa Isabel. Você vai conhecer a sua história e os detalhes do 
Teatro-Monumento. 

133 Caia no samba com os ensaios da Escola de Samba 
GIGANTES DO SAMBA , na Bomba do Hemetério.

134 Pra bom sambista, os ensaios da Escola de Samba GALERIA 
DO RITMO são obrigatórios.

135 Faça um passeio noturno de bike pela cidade, com os grupos 
de pedais que giram o Recife. 



136 Participe do evento Feijão de Ogum, promovido pelo 
Maracatu Leão da Campina e pelo Afoxé Omô Niké Ogunjá    

137 No Restaurante da Escola Mangue na Brasília Teimosa, além 
de comer bem, você pode plantar uma muda de mangue em 
uma das ações promovidas pela ONG.

138 Tá com aquela fome arretada? Corra para almoçar no Boi 
Brasa no Pina. Você ainda se deleita observando o prédio Art 
Deco onde funcionou o Cassino Americano

139 Estica as pernas  e venha subir a pé o Morro da Conceição. 
Saindo do Largo Dom Luís Você confere de perto a Via Sacra 
feita pelo artista plástico Max Di Castro

140 Explore inúmeros símbolos maçônicos conhecendo a  
IGREJA DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR. Eles estão pelas 
fachadas e pelo interior do lugar.



141 O dia pede uma voltinha pela Concatedral de São Pedro 
dos Clérigos. O seu interior octogonal chama atenção pelos 
detalhes. Uma obra-prima do barroco pernambucano com a 
pintura do Mestre João de Deus Sepúlveda.

142 Quer conhecer uma história riquíssima?  Passe na IGREJA DO 
DIVINO ESPÍRITO SANTO.  Ela já foi igreja calvinista, colégio 
jesuíta, quartel, estrebaria, abrigou a torre do telégrafo e foi 
igreja novamente. Ah, o seu lindo e curioso altar vale o clique.

143 Se você está em Santo Antônio, pare agora na esquina da 1º 
de Março com a Rua do Imperador e se admire com o prédio 
onde funcionou o primeiro observatório astronômico das 
Américas e do Hemisfério Sul.

144 Vários registros da nossa história te esperam no Arquivo 
Público Estadual Jordão Emerenciano.  Além do seu acervo, 
o prédio já funcionou como cadeia pública no século XVIII e 
primeira metade do XIX.

145 Aquela pausa para o almoço pede o Restaurante Dom Pedro, 
na Rua do Imperador. Ele é um dos mais antigos da cidade  
e fica próximo da esquina do antigo café Lafayette.



146 Encha o seu coração de fé e visite a IGREJA DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO - MATRIZ DE SANTO ANTONIO. Não esqueça 
de admirar com atenção ao raro altar com as imagens dos três 
Reis Magos.

147 Tá com um tempinho sobrando? Então venha gastar ele na 
Rua da Roda. Mais conhecida como Praça do Sebo, você vai 
adorar conhecer as lojas, seus livros e a estátua de Mauro 
Mota.

148 A Rua do Sol te espera para uma caminhada. E com ela, 
o antigo Liceu de Artes e Ofícios, a Agência Central e dos 
Correios, o monumento ao carteiro e a estátua de Capiba.

149 As delícias da culinária Portuguesa te esperam no 
RESTAURANTE TASCA. Não esqueça, a posta de Bacalhau 
alto com batatas ao murro e o cozido aos domingos são um 
presente para o seu paladar.   

150 Entre no tom e afine a voz pra cantar no karaokê do Chalé de 
Casa Amarela     

151 Conheça onde tudo o que é nosso começa. Visite o  
Marco Zero para interpretar o desenho da Rosa dos  
Ventos de Cícero Dias do seu projeto “Eu vi o mundo,  
ele começava no Recife”.



152 Na MATRIZ DE SÃO JOSÉ você observa o contraste na 
fachada entre o neoclássico e o moderno de Francisco 
Brennand

153 Embarque nessa e faça o circuito do Trem do Forró que sai do 
Largo das Cinco Pontas

154 Ir no MUSEU A CÉU ABERTO observando as escavações e o 
painel com gravuras e textos sobre o Recife Antigo

155 Andada boa é pela Rua Benfica observando os palacetes  
e solares da antiga aristocracia açucareira

156 Conheça o Museu da Abolição com suas exposições  
e acervo



157 Na Praça Euclides da Cunha existe um projeto de Burle Marx 
dedicado á vegetação da caatinga. Ela é também chamada 
de Cactário da Madalena e conta com uma escultura do 
Sertanejo, feita por Abelardo da Hora.

158 Visite o prédio do Quartel do Derby, hoje sede da Polícia 
Militar de Pernambuco. Um lugar que já foi um mercado 
público destruído por um incêndio e que hoje tem uma 
estrutura de palácio.

159 O estilo Art Déco modernista da Capela de Santa Terezinha é 
pura vanguarda histórica para você conhecer.

160 Um forró arretado sempre vai bem, festeje no São João da 
Capitá. Um evento que reúne vários artistas locais e nacionais 
de forró e sertanejo numa grande prévia do São João. 

161 Relaxe admirando o paisagismo de Burle Marx, a ilha dos 
namorados, o coreto e esculturas neoclássicas, lá na Praça do 
Derby



162 O prédio histórico do Hospital Português te espera com sua 
capela, salão nobre, quadros, azulejos, pinturas e decoração 
antiga.

163 Contemple as peças de arte do Museu do Estado de 
Pernambuco e passe pelo palacete ambientado como uma 
casa do século XIX

164 Programação leve e de primeira é passear pela Praça do 
Entroncamento e observar a histórica fonte e os casarões ao 
seu redor

165 A varanda do Shopping RioMar guarda uma paisagem incrível 
do nosso Recife. Lá você aproveita e vê pelo aplicativo Recife 
do Alto, outros atrativos da cidade.

166 A Venda de Seu Antônio é uma perdição para quem adora 
petiscos e comida de boteco.



167 Programa para renovar a fé. A procissão da Nossa Senhora do 
Carmo, arrasta multidões no mês de julho.

168 O Museu de Arqueologia da UNICAP está de portas abertas 
para você. 

169 Visite o Parque 13 de maio para observar o verde e as obras 
de arte de Abelardo da Hora, os violeiros e o vendedor de 
caldo de cana, e de Alberto da Cunha Melo. 

170 Todo dia é dia de parque. E no Parque da Jaqueira, dá para 
correr no fim de tarde, fazer um piquenique ou visitar o 
econúcleo de educação ambiental

171 No São João, a pedida é se acabar no forró no Sitio Trindade. 
Por lá ainda rola um concurso de quadrilhas juninas



172 Na Bomba do Hemetério os pratos e espetinhos do Espetinho 
da Ceça são irresistíveis. 

173 Se você tá pela Boa Vista, o SHOPPING BOA VISTA é ideal 
para achar o que você deseja. E chegando pela Rua do 
Giriquiti, ainda dá pra se encantar com a fachada do antigo 
Juvenato Dom Vital, hoje integrado ao shopping.   

174 Melhor do que passeio na roça é acompanhar a Caminhada do 
Forró no período junino.

175 Embarque na travessia de baiteira para ver de perto o Parque 
de Esculturas de Francisco Brennand. Você vai ver arte e 
o Marco Zero por outro ângulo. Junte-se à procissão das 
bandeiras do ciclo junino. É um momento único. 

176  Cultura em dose dupla. Pegue um ingresso casadinho e visite 
o  Paço do Frevo e do Cais do Sertão.



177 Subir na Torre Mallakoff no início das noites de domingo para 
ver as estrelas do seu observatório astronômico é incrível

178 Visite a Sinagoga Kahal-Zur Israel e veja os vestígios 
arqueológicos que comprovam a existência da primeira 
sinagoga das Américas

179 Faça aquela pausa para o seu paladar e tome um maltado nas 
Galerias no Recife Antigo

180 O fim de noite chama um caldinho no Empório Sertanejo na 
Rua da Hora

181 Se a sua onda é pop rock, confira também o Downtown Pub 
com o seu som, shows e tributos a bandas famosas.



182 Forró pra gastar a sola do sapato você encontra na SALA DE 
REBOCO, nas quintas, sextas, sábados e domingos.

183 Se você quer comer um bom prato de camarão. 
A CONFRARIA DO MAR é o lugar.

184 O HOSPITAL PEDRO II vale a visita. Uma imponente 
construção neoclássica, do século XIX.

185 Tire o dia para passear e comprar na maior feira de artesanato 
da América Latina. A FENEARTE é uma feira internacional de 
artesanato que acontece na limite de Recife e Olinda. 

186 A Boemia recifense se encontra no BAR CENTRAL para 
aquele papo gostoso. Junte-se a eles. 



187 A cabidela do BAR DA GERALDA é sem igual. Corre lá pro 
Morro da Conceição e vai provar.

188 Saboreie uma peixada pernambucana no BAR PRA VOCÊS, 
no Pina.   

189 Embarque na TRAVESSIA DE BAITEIRA para ver de perto o 
Parque de Esculturas de Francisco Brennand. Você vai ver arte 
e o Marco Zero por outro ângulo.     

190 Admire as vistas espetaculares da PONTE DO LIMOEIRO: 
de um lado, Olinda e do outro, o encontro dos rios no Recife.      

191 Programação saúde é tomar uma água de coco gelada em 
uns dos quiosques da orla depois de caminhar ou se exercitar 
nos MÓDULOS DE MUSCULAÇÃO da Orla de Boa viagem. 



192 Que tal conhecer o RESTAURANTE SUSHI YOCHI? 
Um tradicional japonês que mantem um alto padrão 
de qualidade.   

193 Dizem que a cerveja gelada da VENDA DE SEU VITAL não 
deixa você voltar pra casa. Ainda mais se for em noite de 
forró.

  

194 Comece o dia no mais alto nível do sabor e tome um café 
da manhã no GALO PADEIRO.

195 Se prepare e participe da caminhada noturna no HORTO DE 
DOIS IRMÃOS para observar os animais de hábitos noturnos.

196 Vá ao cinema em alto estilo. No CINEMA SÃO LUIZ 
é excelente ver um filme e contemplar a sua arquitetura 
e decoração.



197 Tem sempre uma exposição e muita cultura esperando por 
você no MUSEU DO HOMEM DO NORDESTE e na Galeria 
Massangana.

198 Conheça a casa e passeie pelo bosque das pitangueiras na 
FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE.

199 Na Praça 17 você conhece o MONUMENTO À AVIAÇÃO com 
a estátua do Ícaro e as efígies de Gago Coutinho e o Sacadura 
Cabral. Lá também está  a fonte com a índia em mármore 
homenageando datas importantes para o estado.   

200 Quem nunca saboreou um bom P.F.? No BAR DO PATINHO, 
os famosos pratos feitos são dignos dos maiores sabores.

201 Faça aquela boa e velha caminhada em volta da LAGOA 
DO ARAÇÁ e não deixe de ver o pôr do sol de um dos 
seus mirantes.



202 Quem ama vinil vai adorar participar da MELODIA DE 
BUDEGA e curtir o som dos LPs na Bodega do Eduardo

203 Nas tardes de domingo, os ensaios de GRUPOS PERCUSSIVOS 
te convidam pra balançar.   

204 Você vai adorar provar os sorvetes da FRISABOR na sua 
matriz da Boa Vista

205 Não deixe passar batido e faça uma visita guiada ao 
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS

206 Quarta é dia de passeios a pé com o projeto 
OLHA RECIFE. 



207 Tá querendo comer caranguejo? Vai lá se esbaldar no 
GUAIAMUM GIGANTE.

208 Petisco e música ao vivo no BAR DO JABUTI é uma mistura 
que dá mais que certo.

209 Passeio para todas as idades é conhecer os animais no 
HORTO DE DOIS IRMÃOS.

210 Visite o prédio histórico da FACULDADE DE DIREITO 
DO RECIFE. Visite as salas onde estudaram grandes 
personalidades da nossa história, as obras de arte e suas 
exposições.       

211 Caminhe pelo PARQUE MACAXEIRA e venha conferir as 
manobras que rolam na sua pista de bicicross

212 No PARQUE ANA LAURA DO PARQUE SANTANA crianças 
com deficiência se divertem com muitas brincadeiras.



213 A cachorrada vai adorar passear e brincar no PARCÃO DO 
PARQUE SANTANA. 

214 Visite o PÁTIO DO TERÇO E A SUA IGREJA. Não esqueça de 
observar sua torre com o coroamento coberto de azulejos e a 
casa de Badia, lendária Ialorixá que viveu por ali.

215 Todas as sextas no RESTAURANTE ZÉ CORNINHO oferece 
tem um bacalhau com nata que vale, e muito, experimentar. 

216 Contemple as estátuas da PRAÇA DA REPÚBLICA e o seu  
jardim projeto de ROBERTO BURLE MARX.

217 Visite a CASA DO CARNAVAL e descubra importantes fatos 
do carnaval além dos dias de Festas.   



218  Não deixe de comer bode no BODE DO NÔ no Jiquiá

219 Prepare sua câmera, o seu tênis mais confortável e venha 
conhecer o CIRCUITO DAS PONTES HISTÓRICAS NO CENTRO 
DA CIDADE. Não vão faltar paisagens e história 
para conhecer.   

220 Vista-se com elegância  e vá a uma Matinê Branca do CLUBE 
LENHADORES, que já acontece há 100 anos. Não esqueça da 
roupa branca! 

221 O melhor da comida espanhola está no RESTAURANTE 
COSTA BRAVA.

222 Faça o passeio mal assombrado pelo RIO CAPIBARIBE 
a bordo do Catamarã



223 Se você deseja um jantar especial. No RESTAURANTE 
MINGUS você encontra.

224 Deguste pratos saborosos do mar no RESTAURANTE PEIXE 
ANTIGO.

225 Não deixe de provar os sabores do tradicional RESTAURANTE 
RECANTO LUZITANO 

226 Rosbife de dar água na boca fica lá no RESTAURANTE 
ROSBIFE DA VERA, em Brasilia Teimosa.

227 Passe na FEIRINHA DE ARTESANATO de Boa Viagem numa 
quarta-feira à noite para comer quitutes e dançar ciranda 
no Projeto Recife Mais Cultura.



228 Visite os monumentos de arte na RUA DA AURORA como o 
monumento Tortura Nunca Mais, o Caranguejo e as estátuas 
de poetas.

229 Entenda a história da RUA DO BOM JESUS observando as 
casas antigas e coloridas ao seu redor

230 Contemplar a lua cheia sobre o Capibaribe no CAFÉ DELTA 
DO CAIS do Imperador tem um astral ímpar.

231 Se você quer diversão e lazer, o FESTIVAL DE INVERNO DA 
VÁRZEA (FIV) reúne apresentações culturais em um dos 
bairros mais arborizados do Recife.

232 Tire o dia para conhecer o SÍTIO DO PAI ADÃO, a história 
ancestral do terreiro e suas árvores sagradas.



233 No SÍTIO TRINDADE dá pra se envolver facilmente pelo seu 
casarão, suas áreas verdes e vestígios arqueológicos do 
período holandês.

234 Experimente os crepes do Anjo Solto na GALERIA JOANA 
D’ARC. Você não vai esquecer.

235 Que tal assistir uma peça no TEATRO LUIZ MENDONÇA 
no Parque Dona Lindu?

236 Cachaça gelada combina com frutas que combina com uma 
passada lá no BAR BURACO DO SARGENTO. Ele funciona na 
casa onde foi fundado o Bloco Batutas de São José, no Pátio 
de São Pedro.

237 Filmes de arte te levam para longe. Vá curtir uma sessão no 
CINEMA DO MUSEU.



238 O melhor da seresta você encontra no CLUBE DAS PÁS

239 Tais pela Zona Norte? Venha curtir andar de skate no PARQUE 
SANTANA.  

240 Historia do Sertão e de Luiz Gonzaga te esperam lá no CAIS 
DO SERTÃO.    

241 Que tal jogar uma partida de golf lá no CAXANGÁ GOLF 
CLUB 

242 No FORTE DO BRUM dá pra conhecer o Museu Militar. Ele 
guarda o  esqueleto de um soldado do tempo dos holandeses

243 Visite o FORTE DAS CINCO PONTAS e descubra o porquê 
dele só ter quatro pontas



244 Venha conhecer o MARCO PERNAMBUCANO DA MODA 
e a produção independente que rola por lá

245 Passe na PONTE DA BOA VISTA pra ver de perto os trilhos 
de trens usados que formaram a sua estrutura

246 Não dá pra perder a REUNIÃO DE EMBARCAÇÕES e a 
LARGADA DA REFENO NO MARCO ZERO, que acontece 
em Setembro. 

247 Curta o tradicional desfile de BANDAS DE FANFARRAS, 
que geralmente acontece no mês de setembro. 

248 No HOSPITAL SANTO AMARO você vai se encantar com 
uma belíssima capela



249 Faça um passeio pela PRAÇA DE CASA FORTE e veja mais 
um projeto de Burle Marx com espécies da Amazônia. Pelo 
seu entorno existem vários bares e cafés.

250 Visite a loja sede da GRIFE PERNAMBUCANA REFAZENDA. 
Ah, e aproveita pra tomar um café na charmosa CAFETERIA 
CAFÉ COM DENGO

251 Uma mistura de história, ritmos e tradição. Passar uma tarde 
entre os MEMORIAIS CHICO SCIENCE, LUIZ GONZAGA E O 
NÚCLEO AFRO DO RECIFE.

252 Almoce no restaurante VARANDA DO GALO e garanta um 
souvenir do maior bloco de carnaval do mundo

253 Abrace mais cultura e conheça o MUSEU AFRO DE ARTES 
VISUAIS Rolando Toro



254 É noite daquela cervejinha no CONXITAS para olhar as 
pessoas que fazem o esquenta para as baladas do entorno.

255 A pedida é assistir uma peça ou participar das festas que 
rolam no EDIFÍCIO TEXAS

256 Prove as delícias da PADARIA RAINHA DA VÁRZEA

257 Nas noites de quinta, o disputado O MUNDO LÁ DE CASA 
é ideal para um jantarzinho.

258 Não deixe de dar um giro de no SKATEPARK MARCELO LYRA 



259 Venha balançar e conhecer a NOITE DO DENDÊ, promovida 
em Setembro pelo MARACATU PORTO RICO, no Pina

260 Quem quer shows com artistas locais ou de fora vai pro BAILE 
PERFUMADO

261 Curta o seu almoço e peça um arrumadinho no MERCADO DO 
CORDEIRO 

262 Vale muito a pena apreciar a MATRIZ DA BOA VISTA 
e descobrir que a fachada veio pronta de Portugal e foi 
montada aqui, como um quebra-cabeça.  

263 O seu chá da tarde fica muito mais rico e aconchegante 
no PÁTIO CAFÉ.



264 O BAR DO IRAN é famoso pelas asinhas empanadas 
crocantes. Vem provar.

265 Quer experimentar um novo sabor? Então prove a pizza com 
massa de jerimum no CAFÉ DO BREJO, na Rua do Lima

266 Em setembro, a PARADA DE DIVERSIDADE é um movimento 
que reúne cores e alegria em prol do respeito de gêneros.

267 Tome um chá da tarde no CHÁ COM CHITA

268 A Loja MAÇÔNICA CONCILIAÇÃO é um lugar e tanto 
para uma visita.



269 Passe para ver a CASA DA MOEDA na Iputinga. Ela é 
popularmente conhecida como a Casa do Tio Patinhas.

270 Não perca as exposições artísticas do CENTRO CULTURAL 
CORREIOS

271 No BEERDOCK, aproveite o ambiente descontraído para 
paquerar e curtir shows ao vivo com cervejas nacionais e 
internacionais

272 Você não pode deixar de ir à KIZOMBA para conhecer 
a produção cultural do Alto José do Pinho, no primeiro 
domingo do mês,

273 Pedida boa pra todo mundo chegar no sapatinho. 
Curta muito Samba e PAGODE NO SAMBA RECIFE



274 O BAR TUCA VERSÁTIL tem Caldinho de Cebola e forró 
pé-de-serra à vontade.

275 Não perca a entrega da PANELA DE IEMANJÁ em dezembro  

276 Conheça e saboreie os sorvetes da tradicional TIO BETO 
SORVETES em Casa Amarela

277 Se a sua é chorinho. O BAR DO NENO é especialista no 
assunto.

278 Pare tudo e venha assistir a um espetáculo no FESTIVAL 
DE CIRCO DO BRASIL, que acontece no mês de Outubro



279 Tá afim de balançar no toque do Maracatu. Então vem ver 
um ensaio do MARACATU NAÇÃO ESTRELA BRILHANTE DO 
RECIFE

280 Visite o ESPAÇO PASÁRGADA, casa onde Manuel Bandeira 
passou a infância

281 Descubra a MATRIZ DA SOLEDADE, igreja neoclássica, com 
muitos vitrais em seu interior.

282 Amplie seus conhecimentos e aprenda a fazer artesanato com 
a população do Alto Santa Isabel, na ONG ANGU DAS ARTES

283 Coloque mais cultura popular no seu dia. Visite a sede 
do CABOCLINHO SETE FLEXAS do Recife ou assista aos 
ensaios do grupo nas noites de domingo do segundo 
semestre. 



284 Faça uma paradinha na EMBAIXADA DE PERNAMBUCO, 
na Praça do Arsenal , e veja a esculturas em tamanho real 
de personagens do carnaval.

285 Dia de passeio na FEIRINHA DA SULANCA na Avenida Afonso 
Olindense observando os casarões da Várzea

286 Entre em uma das oficinas oferecidas pelo MARACATU 
NAÇÃO CAMBINDA ESTRELA

287 Quer uma programação deliciosa? Venha almoçar no BAR DA 
MIRA. Lá tem um cozinha regional de excelente qualidade 

288 Visite as BIBLIOTECAS POPULARES de Casa Amarela 
e Afogados



289 Lá no Fundão, a famosa árvore “BARRIGUDA” é lugar perfeito 
para uns caldinhos no Caldelho

290 Em Beberibe, você tem que conhecer a PRAÇA DA 
CONVENÇÃO, o monumento de ABELARDO DA HORA 
em homenagem à Convenção de Beberibe, os TRILHOS DA 
MAXAMBOMBA, a IGREJA DA CONCEIÇÃO e o MERCADO 
PÚBLICO.

291 Domingo é dia daquela cervejinha no MERCADO DA BOA 
VISTA aproveitando os movimentados encontros de poetas e 
artistas. (ERA 100)    

292 Não falta lugar legal para uma caminhada. Do PARQUE DA 
JAQUEIRA à Praça do Entroncamento você vê as antigas 
mansões e palacetes da Avenida Rui Barbosa.

293 Conheça a ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS 
e a sua programação cultural.



294 O PALÁCIO DA SOLEDADE, sede do IPHAN em PE, conta 
com grandes exposições temporárias.

295 Vale muito dar passada pela PRAÇA OSWALDO CRUZ, pelo 
Monumento à lIberdade de Expressão, prédio da FUSAM, pelo 
jardim da Praça e, claro, pelo Teatro Waldemar de Oliveira

296 Visite a Igreja da Conceição na Iputinga e admire a obra 
artística de Queralt Pratt

297 No Bosque Ebenézer, você se encanta com as esculturas e 
jardins

298 Venha experimentar as iguarias regionais no Maria Maria



299 Conheça a Capela de Nossa Senhora da conceição das 
Barreiras. Ela foi tombada na década de 1970 e conta com um 
belo acervo barroco. Vale a atenção para o quadro que imita 
um púlpito na parede. É como se o próprio Santo Antônio 
pregasse para os frequentadores. 

300 Embarque no Porto Digital e entenda como funciona o parque 
tecnológico

301 Tá desejando comer um siri mole? O Bar do Samurai tem os 
melhores.

302 Junte a turma e venha jogar boliche no The Match Strike Pub

303 Experimente tomar um banho de mar no Buraco da Velha, em 
Brasília Teimosa   

304 O museu do Tribunal de Justiça de Pernambuco no Memorial 
da Justiça espera você para uma visita.



305 Conheça mais sobre a cultura afro do Recife acompanhando 
a Caminhada dos Povos de Terreiros, no mês de novembro. 

306 Faça um passeio de baiteira passando pelos arrecifes e 
aproveite a ocasião para pescar.

307 Em novembro, não perca um passeio pela exposição de 
animais do Parque do Cordeiro. 

308 Na Gamerz Burg você saboreia vários burguers e ainda 
recorda infância se divertindo com jogos de antigamente.

309 O Chalé 92, é sabor e diversão para o seu almoço ou a sua 
programação noturna   



310 Quem gosta de agito não perde o som dos vinis e das bandas 
que sacodem a Tropicasa GastroBar

311 Visite o convento de São Félix de Cantalice, onde está 
sepultado Frei Damião  

312 O Bar do Brilhozinho é bastante famoso e o seu famoso peixe 
acocorado é imperdível.

313  O passeio mal assombrado do Recife oferecido pela agência 
Via Dourada é de arrepiar.     

314  No mês de novembro, a Festa da Vitória-Régia em Casa Forte 
é mais do que uma obrigação. É pura diversão. 



315 Cupim de comer e lamber os dedos é no Bar Canavial, em 
Casa Amarela

316 Marque presença em uma festa ou nos bailes tradicionais dos 
Batutas de São José.

317 Conheça as esculturas de vários artistas locais no Centro 
Espírita Lar de Ita.

318 Não faltam shows para você e todo mundo curtir lá no Clube 
dos Cisnes.

319 Faça uma visita ao Museu de Ciências Nucleares da UFPE



320 Venha assistir a uma peça no Espaço Experimental

321 O Poste está cheio de peças e espetáculos para todos.

322 No primeiro domingo do mês, venha ver e ouvir um concerto 
musical na Madre de Deus, no projeto Música na Igreja.

323 A Paixão de Cristo de Casa Amarela é um espetáculo que 
encanta o Recife.

324 Se você adora grafite e artes urbanas, venha conferir o painel 
de Eduardo Kobra que começa na Rua da Aurora



325 Tire o dia pra jogar um vôlei nas quadras de Boa Viagem.

326 Venha visitar o Museu da Polícia Militar

327 O pôr do sol no Capibar carrega a história de um local que 
recicla lixo encontrado no rio Capibaribe.

328 Para os amantes dos filmes fora do circuito comercial, ir o 
Cine Rosa e Silva é sempre uma boas indicação.

329 Prepare o look para o carnaval no Espaço Bora. Uma loja 
colaborativa com várias grifes de acessórios, roupas e 
fantasias da cena local.



330 Participe das festas e eventos do Terreiro de Mãe Amara em 
Dois Unidos

331 Faça um passeio pela Matriz do Espinheiro observando as 
dezenas de vitrais coloridos do templo

332 Noite boa para dançar e sacudir as joias é na Noite Cubana 
no Clube Bela Vista nos 1ºs e 3ºs domingos de cada mês.
O Museu de Arqueologia da UNICAP está de portas abertas 
para você. 

333 Ir a um acerto de marchas do Bloco da Saudade é certeza 
de emoção de outros carnavais.

334 Prepare seu espírito de aventura e faça a trilha até o Açude 
do Prata. Você vai conhecer as histórias de assombração 
de Branca Dias



335 Visite o Morro da Conceição e seu santuário, especialmente 
em dezembro, durante a Festa de Nossa Senhora da 
Conceição. Para os apreciadores de um excelente joelho 
de porco, o Bar do Titivo é religião.

336 Abra bem os ouvidos e o coração para visitar o memorial 
da música do Conservatório Pernambucano de Música

337 Prove a autêntica comida nordestina no RESTAURANTE 
PARAXAXA. Lá, o conjunto ambiente e cardápio é danado 
de bom.    

338 Viva a história da BASÍLICA NOSSA SENHORA DA PENHA que 
foi construída entre 1870 e 1882 pelos frades capuchinhos.   

339 Reunião de sons pra todo mundo ver e dançar. Venha 
para o encontro de Maracatus rurais no domingo de 
carnaval no Recife Antigo



340 Participe do desfile do bloco Cinza das Horas, na madrugada 
da terça para a quarta de cinzas

341 Vem ver a abertura oficial do carnaval no Marco Zero e comer 
na Central do Carnaval

342 Visite o Centro Cultural Benfica e confira as suas exposições e 
eventos

343 No Largo das igrejas, você encontra os históricos templos do 
Rosário e do Livramento. Nesse último,  está sepultado Felipe 
Camarão, herói da Insurreição Pernambucana.

344 Bom mesmo é passear pela Rua São Francisco de Paula 
para ver o casario secular e visitar o ateliê do artista 
plástico Genézio Gomes.



345 Visite o ateliê do artista Ferreira no bairro de Campo Grande. 
O espaço é também galeria de arte.

346 Para saborear aquele bode é só passar no Bar Orobó

347 Puxe o fôlego, faça um aquecimento e vem participar da 
Corrida Eu Amo Recife  

348 Para comprar, amolar uma tesoura ou apenas admirar a 
movimentação do lugar, o Beco do Veado é o lugar.

349 Assista e se emocione com a Paixão de Cristo do Recife



350 Conheça o Centro Islâmico do Recife na Rua da Glória

351 Venha visitar o Centro Hare Krishna e seu o restaurante 
vegetariano

352 Tire uma noite ou um fim de tarde para participar de um luau 
na praia de Boa Viagem

353 Café e leitura super combinam. Por que não fazer os dois na 
Livraria Cultura do Paço Alfândega?   

354 Vem comer o delicioso arroz de polvo do Bar do Cabo 
em Brasília Teimosa



355 No Camelódromo você acha tudo que deseja comprar.

356 Vá pronto para se divertir a uma festa na sede do Bloco 
Madeira do Rosarinho

357 No natal, permita-se ficar encantado assistindo ao Baile 
do Menino Deus no Marco Zero. 

358 Faça uma pausa para jogar um sinuca esperta no 
Underground Pub

359 Embarque em um roteiro gastronômico pelos food 
parks da cidade



360 Fava da boa e do jeito que o Recifense gosta é lá no BAR DA FAVA. Lugar 
perfeito para se deliciar com o prato que dá nome ao local e com outras 
maravilhas da região.   

361 Assista a um espetáculo no complexo teatral Apolo-Hermilo

362 Prepare o seu paladar e faça um circuito de “padoca” pelas padarias  
tradicionais: Imperatriz, Santa Cruz e La Roque

363 Pra fazer aquela roupa na estica, compre cortes de tecido na tradicional 
Casas José Araújo

364 Venha tomar um café ou comer muito bem na padaria Brotfabrik da Rua da 
Moeda

365 Olha pro céu meu amor. E curta maior queima de fogos 
do Recife, no Réveillon na Praia de Boa Viagem. 


