Branded Editorial

Para cada pessoa existe um
Recife diferente. Seja bem vindo
para descobrir o seu, com
roteiros de sol e mar, cultura,
gastronomia e muito mais.

Passeios de bicicleta ou a
pé estão entre as opções
para o turista desvendar a
capital pernambucana,
incentivado pela campanha
“Esse é o Meu Recife”.
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EMBAIXADORES DO

ESSE E O MEU RECIFE

S

ão 482 anos de história, arte,
cultura, gastronomia e atrativos que
a capital pernambucana pode
oferecer ao turista, que é muito bem
vindo para conhecer “Esse é o Meu
Recife”, campanha desenvolvida pela
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.
“Existem cidades singulares, que enchem os
olhos de quem conhece e transforma
viajantes experientes em marinheiros de
primeira viagem, deslumbrados com cores,
cheiros, sabores, sons e sensações. Essa

O Museu Cais do
Sertão oferece
exposições e acervo
permanente sobre a
cultura sertaneja
do Nordeste.

No Parque das
Esculturas Francisco
Brennand, 90
obras estão expostas
ao ar livre.

mistura faz do Recife uma cidade criativa
e peculiar, que pode ser degustada de várias
formas. Para cada um, é uma cidade
diferente. Por isso, fica o convite: que tal
descobrir qual é o seu Recife?”, informa a
secretária da pasta, Ana Paula Vilaça (42).
Com sol o ano inteiro, as praias mais
conhecidas da cidade são de Boa Viagem e
do Pina. Com a temperatura da água do
mar agradável e muitos quiosques na orla,
ambas são boas para se levar crianças e,
para quem gosta de caminhar ou praticar
esporte, a longa faixa de areia é uma boa
pedida. Da esteira para a boa mesa, a típica
e rica culinária perambucana atende todos
os paladares. E dicas não faltam, como
galinha a cabidela, escondidinho de carne
de sol ou charque, entre outros pratos. De
sobremesa, experimente bolo de rolo,
cartola, bolo Souza Leão e muito mais.
Se o interesse é cultura, há o Paço do
Frevo, o Museu Cais do Sertão e o
famoso Parque das Esculturas Francisco
Brennand, entre outros destaques do
bairro Recife Antigo.
A tecnologia também faz parte desse
cenário de descobertas. Os mais ávidos por
esse segmento podem conhecer o Porto
Digital, um dos principais parques
tecnológicos e ambientes de inovação do
Brasil. Atuante nos eixos de software e
serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) e Economia Criativa
(EC), tem ênfase nos segmentos de games,
cine-vídeo-animação, música, fotografia e
design. O Porto Digital fica no centro
histórico do Bairro do Recife e nos bairros
de Santo Amaro, Santo Antônio e São José,
totalizando uma área de 171 hectares.
E como bem disse um dos seus muitos
artistas, o saudoso cantor Reginaldo
Rossi, “Recife tem encantos mil”. Venha
descobrir e se divertir!

“Tem corrida de
manhã cedinho na
praia do Pina, passeio
de barco até as
esculturas de
Brennand e pôr do sol
no rio Capibaribe.”
André Saburó
Chef de cozinha
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O Paço do
Frevo propõe a
perpetuação do ritmo,
reconhecido como
Patrimônio Imaterial
da Humanidade
pela Unesco.

“Poesia do Recife
antigo, a tecnologia
do Porto Digital,
culinária nordestina
na raiz e as maravilhas
do Museu Castelo.”
Aramis Trindade

Ator, produtor, diretor
e humorista

“Fim de tarde relax na
praia, cultura no Paço
do Frevo, milho assado,
pamonha e música no
Coquetel Molotov,
RecBeat, Porto Musical
e Rec’n’Play.”

“Passeio no Jardim
Botânico, exposição
no Cais do Sertão,
boa música na Terça
do Vinil e provar a
Galinha a Cabidela
da Vó Edna.”

Romero Ferro

Carmem Virgínia

Cantor e compositor

Chef de cozinha

Construída em cima
de arrecifes, a Coluna
de Cristal, de Francisco
Brennand, tem 32 metros
e foi erguida com argila
e bronze às margens
do Rio Capibaribe.
A estrutura chama
atenção pela altura.

