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PERNAMBUCO,
CORAÇÃO DO
NORDESTE
Somos o desejo do melhor em cada canto.

INTRODUÇÃO
Prezado leitor,
Quero saber sua opnião sobre este livro digital. Após
a leitura envie um e-mail com sugestões, elogios ou
críticas. Este livro é a realização de um sonho, no
qual não seria possível sem você.
Por isso, sua participação não é apenas importante,
ela é crucial para que esta obra, seja sempre
otimizada, assim podemos entregar a você e a todos
o nosso melhor sempre.
Muito obrigado e boa leitura.

Nota: Muito zelo e técnica foram empregados na
edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros
de digitação ou dúvida conceitual. Em qualquer das
hipóteses, solicitamos a comunicação por email:
paulomarinho@gmail.com para que possamos
esclarecer ou encaminhar a questão.
Todos o direitos reservados
Atualização: v1.1906
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PREFÁCIO
Este e-book é fruto de um trabalho
que vem sendo realizado há mais de
10 anos e tem como missão de
ajudar esclarecendo todas as
dúvidas, sugerindo passeios,
provendo segurança e conforto
necessários para que a sua
experiência seja agradável e
prazerosa do início ao fim.
Com as mudanças que o mundo
sofreu nos últimos anos, viajar não é
mais um “hobby de pessoas ricas”
nem um sonho impossível, com
planejamento e conhecimento
qualquer pessoa pode fazer uma boa
viagem, uma vez por ano, juntando
100 reais por mês.
Com a grande concorrência no setor
de turismo as empresas deste ramo
procuram oferecer melhores preços
e qualidade para seus clientes. O
viajante do século XXI deve
aproveitar estas oportunidades, seja

Meu nome é Paulo Marinho, sou
empresário do turismo, design,
administrador, empreendedor, mas
acima de tudo sou apaixonado por
PERNAMBUCO. Acredito que a falta
de informação impede as pessoas de
conhecer
novas culturas, novos lugares
e novas pessoas, muitas
vezes por achar que é
demasiadamente caro viajar
ou por ter medo devido à
“distância” entre a realidade
de sonhar e realizar, e por
isso estou aqui e minha
missão é levar conhecimento
ao maior número de pessoas
que puder, e causar boas
mudanças na sua vida! Boa
leitura, nos vemos por aí....

para conhecer novos lugares,
trabalhar, estudar ou simplesmente
tirar aquelas tão sonhadas férias
com a família.
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SEJA BEM VINDO
Pernambuco é, antes de tudo, um estado marcado pela diversidade cultural. E
tem uma população que respira e valoriza a sua cultura, passando de
geração em geração. Não por acaso, o estado é conhecido no país como um
dos que têm a cena cultural mais viva, construída a partir da contribuição de
índios, portugueses, holandeses, judeus, africanos, entre outros. É celeiro de
poetas, artistas plásticos e músicos reconhecidos em todo mundo, sem falar
nos seus movimentos, no carnaval, no São João, em nossa cultura. Isso é
Pernambuco.

NOSSA
CULTURA
É RICA...

Fundada em 1537, a cidade de Recife
nasceu de uma colônia de pescadores, seu
nome tem origem de um enorme arrecife
de corais que protege a sua costa, criando
assim uma das mais belas piscinas
naturais. Conhecida como a “Veneza
Brasileira” em virtude da grande
quantidade de pontes na cidade, Recife é
cortada pelos rios Capibaribe e Beberibe.
Começando pelas cidades irmãs Recife e
Olinda, é possível ver duas realidades
distintas. Mais novo, com 482 anos, o
Recife tem dois anos a menos que Olinda,
porém se desenvolveu mais rápido por
causa do comércio dos mascates. Já Olinda
guardou consigo um teor bucólico e uma
riqueza cultural incomparável.
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RECIFE
A Veneza Brasileira faz jus ao nome
e, mesmo sem oferecer passeios de
gôndola aos visitantes, é capaz de
encantar com o balanço de suas
águas. Exemplo disso é o imperdível
passeio de catamarã pelo Rio
Capibaribe, que fornece ao visitante
um outro olhar sobre a cidade.
Saindo do Cais das Cinco Pontas ou

Tão perto, mas tão diferentes.
Enquanto Recife, embora tenha um
Centro Histórico lindíssimo, respira
modernidade, Olinda parece ter parado
no tempo com seu casario colorido e
ruas de pedras. As duas são um prato
cheio para quem busca cultura,
gastronomia, diversão e cenários pra
lá de fotogênicos.

do Marco Zero, em pouco mais de
uma hora o passeio percorre, entre
outros locais, as pontes da cidade, a
Ilha de Santo Antônio, a Península
de Brasília Teimosa e o Parque das
Esculturas do artista plástico
pernambucano Francisco Brennand.
EM UM RAIO DE

800
KM
7 capitais, 5 aeroportos internacionais,
10 portos internacionais, 1 porto
fluvial, 36 milhões de pessoas, 90% do
PIB do NE

300
KM
4 capitais, 3 aeroportos internacionais,
3 aeroportos regionais, 5 portos
internacionais, Mais de 35% do PIB do
NE
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LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA
Pernambuco tem localização
geográfica estratégica, com cerca de
200km de litoral.
Próximo à Europa, África e América
do Norte, o Estado ocupa uma
posição central no Nordeste.
No raio de 800km da sua capital,
Recife, estão outras sete capitais
nordestinas, em que vivem,
aproximadamente, 36 milhões de
pessoas e se concentra 90% do PIB
regional do NE.
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MIMOS DE PERNAMBUCO

PORTO DE GALINHAS

PRAIA DE BOA VIAGEM
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UM ESTADO
RICO E
MISCIGENADO
Pernambuco é o sétimo estado mais
populoso do Brasil, com 8.796.032
habitantes, o que corresponde a
aproximadamente 4,6% da população
brasileira, distribuídos em 185 municípios.
Cerca de 80,2% dos habitantes do estado
moram em zonas urbanas. A densidade
demográfica estadual é de 89,5 hab./km².
Conforme dados do IBGE, a composição
étnica da população pernambucana é
constituída por pardos (53,3%), brancos
(40,4%), negros (4,9%) e índios (0,5%), de
acordo com o Censo 2010 do IBGE.
Os povos e a diversidade caminham de
mãos dadas desde o início da formação do
Estado de Pernambuco. Heterogeneidade é
a palavra que descreve o povo
pernambucano. Na sua formação, o Estado
teve um elevado número de imigrantes.
São portugueses, italianos, espanhóis,
árabes, judeus, japoneses, alemães,
holandeses e ingleses. Além das fortes
influências africana e, claro, indígenas.
Trata-se de um caldeirão cultural de
riqueza ímpar, traduzida no jeito de ser de
uma gente que aprendeu, desde sempre, a
lutar por liberdade. O espírito guerreiro e o
amor pela terra vêm desde os primórdios.
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RECIFE DO SÉCULO XXI
A cidade do Recife chega ao Século XXI consolidada como
grande metrópole, com uma área de 218,435 km2 e população
estimada de 1.617.183,
A metrópole pernambucana
desempenha um forte papel
centralizador em seu estado e
região: abriga sedes de instituições
como a Sudene, a Eletrobras Chesf, o
Comando Militar do Nordeste, o TRF
da 5ª Região, a ProcuradoriaRegional da Fazenda Nacional na 5.ª
região, dentre muitas outras, e o

12KM
DO CENTRO
DO RECIFE

maior número de consulados
estrangeiros fora do eixo Rio-São
Paulo, sediando Consulados-Gerais
de países como Estados Unidos,
China, Alemanha, França e Reino
Unido.

O terminal de passageiros atual
conta com capacidade para
receber 16,5 milhões de
passageiros por ano, o que faz do
Aeroporto dos Guararapes o
maior, em capacidade anual, do
Norte-Nordeste do Brasil.

O município foi eleito por pesquisa
da MasterCard Worldwide como
uma das 65 cidades com economia
mais desenvolvida dos mercados
emergentes no mundo: apenas cinco
cidades brasileiras entraram na lista,
tendo o Recife recebido a quarta
posição, após São Paulo, Rio de

Além disso, conta com
um pátio de 21 posições
de aeronaves dotadas de
jetways (conectores climatizados);

Janeiro e Brasília.
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Recife

PRINCIPAIS PASSEIOS
Passeios de Pernambuco e redondeza. Praias desertas, artesanato de primeira e
muito mais você encontra a um pulo do Recife.
- City Tour Recife/Olinda;
- Passeio para Porto de Galinhas;
- Mergulho de cilindro (capital dos naufrágios);
- Passeio para praia de Calhetas;
- Passeio para praia dos Carneiros;
- Passeio para praia de Maragogi (Alagoas);
- Passeio para Caruaru (interior do estado);
- Paixão de Cristo (semana santa);
- Oficina de Francisco Brennand;
- Instituto Ricardo Brennand;
- Jardim Botânico;
- Parque Estadual Dois Irmãos (zoológico);
- Passeio para Coroa do Avião;

E-BOOK DE PERNAMBUCO
2019

11

GASTRONOMIA DE
PERNAMBUCO
10 melhores comidas que vão te fazer amar Recife e
região

Mais abaixo preparamos
uma lista para facilitar
vocês que estão em busca
de um restaurante na
grande capital do
Nordeste! Nós garantimos
que se você for em
qualquer um desses
restaurantes top 10, você
vai sair feliz!
Apresentamos vários
menus cuja a leitura, pra
mim, já causa salivação.
Pratos brasileiros –
alguns regionais e do
interior.

(01) Tapioca
Goma de mandioca, uma chapa bem
quente e recheios diversos. Não
precisa de muito para fazer uma
tapioca. Talvez também por isso,
além do sabor, é claro, a iguaria tem
convivido com mudanças em seu
perfil de consumo.
(02) Cartola
A cartola nordestina é uma receita
saudável típica, muito popular
principalmente em Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte e tem
tanta importância que no final de
abril de 2009, a receita da cartola
foi considerada Patrimônio Cultural
e Imaterial do Estado de
Pernambuco.
(03) Chambaril
Um caldo encorpado, uma gama
enorme de ingredientes que inclui
muitas carnes, embutidos, vegetais,
ervas e especiarias. Em média, são
uns vinte itens – ou muito mais.
Preferencialmente, tudo isso vai
para um caldeirão para cozinhar por
horas a perder de vista.
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(04) Carne de Sol

(07) Bolo Souza Leão

É, normalmente, confundida com a

Acredita-se que a receita já seja

carne-seca. Apesar de possuírem

conhecida desde a primeira metade

processos parecidos, há uma grande

do século XIX, e tenha sido

diferença no sabor. A carne de sol é

introduzida na história da culinária

ligeiramente salgada e, depois,

pernambucana por intermédio de

colocada para secar e desidratar em

Dona Rita de Cássia, esposa de um

local coberto e ventilado.

coronel proprietário de vastos
engenhos na região de Jaboatão dos

(05) Galinha à Cabidela

Guararapes.

Também chamada de galinha ao
molho pardo em outras regiões do

(08) Sururu

país por conta de sua cor, a galinha

Um molusco bivalve (possui duas

de cabidela é um prato famoso e

conchas) e filtrador. É típico no

bastante apreciado em Pernambuco.

Nordeste do Brasil, principalmente

Preparado preferencialmente com

em Pernambuco. Sua forma mais

galinhas idosas – matrizes –, a carne

tradicional de apresentação é o

é levada ao cozimento lento junto

sururu no coco e o caldinho de

com seu próprio sangue, colhido

sururu, feitos a base de leite de coco

durante o abate, e um pouco de

e dendê.

vinagre para não talhar.
(09) Arrumadinho
(06) Bolo de Rolo

Arrumadinho é um prato típico de

A receita de Bolo de Rolo é muito

Pernambuco. Simples, como a

comum no Nordeste inteiro . Ele

maioria dos pratos nordestinos, ele é

passou a ser comercializado depois

preparado com ingredientes comuns

de ganhar bastante popularidade

da culinária local. É feito com

com a vinda da corte portuguesa

macaxeira ou charque, farofa,

para o Brasil.

vinagrete e feijão verde, temperados
com manteiga de garrafa.
(10) Sarapatel
Feito com tripas e outras vísceras de
porco, além do sangue coalhado e
cortado em pedaços. Uma das
características da iguaria é seu teor
de gordura, bastante acentuado.
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Recife

RESTAURANTES TOP 10
Lugar lindo, com uma decoração rústico chic.
cardápio super variado , pratos super bem servidos
para compartilhar . Frutos do mar é o ponto alto da
casa. O espaço conta também com áreas que podem
ser reservadas para eventos fechados particulares ou

01

02

05

08

Coco Bambu Recife
$$ $$$

Camarada Camarão
$$ $$$

My Burger
$

Pomodoro Café
$$ $$$
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corporativos.

03

06

09

Camarada Camarão
$$ $$$

Camarada Camarão
$$ $$$

Leite
$$$$

04

07

10

Casa Iberica
$$ $$$

Bode Do Nô
$$ $$$

Pobre Juan - Recife
$$$$
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Recife

HOTÉIS EM BOA VIAGEM
O Hotel esta bem localizado em uma área
agradável para o dia e noite, possui ótimos preços de
refeição, excelente cafe da manha e atendimento
cortês. Próximo ao hotel há tudo necessário para
comer, visitar e se exercitar.

01

Hotel Vila Rica

Eu e minha família adoramos o Hotel, desde o
atendimento, acomodações e área de lazer. Fácil
acesso a shoppings, praia e restaurantes. O bar da
piscina também tem ótimo atendimento, pessoas
simpáticas e agradáveis.

02

Mar Hotel

Excelente custo beneficio!
Quarto limpos, staff atencioso, café da manhã farto e
saboroso. O ponto alto é a possibilidade de fazer
checkin tardio, com bar funcionando 24 horas.
Recomendo!

03

Ibis Aeroporto

Hotel maravilhoso!! Muito bem localizado.
Com acomodações limpas, bem conservadas, com
cama grande e super confortável.
Além do café variado e delicioso, e principalmente
com atendentes sempre solícitos.

04

Radisson Recife
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Gostou das dicas?

TEM MUITO MAIS...
Agora que já deu para você ter uma ideia sobre o nosso conteúdo introdutório,
clique aqui e cadastre seu e-mail para receber todas as novidades sobre
Pernambuco (Recife, Olinda, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha).
Se preferir temos um e-book completo e você poderá adquiri-lo clicando aqui. As
dicas são valiosíssimas e assim você não corre o risco de perder nada!

Tenho um pedido pra você!
'"Me ajude a realizar o sonho de levar PERNAMBUCO para mais pessoas. Tive
acesso a um mundo de conhecimento que jamais pensei existir. Faço o que faço
hoje, para mudar a vida de muitas pessoas que querem lhe receber como um
membro da família."
Veja a cadeia produtiva do turismo e imagine quantas pessoas são impactadas
quando você viaja.
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