


O novo material promocional 

da Secretaria Municipal de 

Turismo de Porto Velho 

propõe a valorização e a 

diversificação de 

oferta turística, 

com os eixos centrais de 

cultura e natureza, 

estruturando o Turismo 

Receptivo em nossa capital.

Conteúdos evidenciam 

descobertas em Porto Velho 

que proporcionam conhecer a 

fundo as riquezas histórico 

culturais, com autenticidade 

beradeira, sabores amazônicos 

e atrações reveladas entre 

circuitos e rotas turísticas.

Glayce Bezerra 
Secretária de Indústria, 

Comércio, Turismo e Trabalho 
Semdestur
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Foto: Leandro Morais

PRAÇA DAS TRÊS CAIXAS D’ÁGUA
Av. Carlos Gomes - Caiari.

Símbolo de Porto Velho, foram construídas 
para abastecer com água tratada a classe 
privilegiada da ferrovia. Sendo sua descrição 
detalhada no relatório sanitário de Osvaldo 
Cruz feita na E.F.M.M. em 1910.

UNIR CENTRO
Av. Presidente Dutra, 2965 – Olaria 
Seg. a sext. das 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
(69) 2182-2032 (Sujeito a alterações)

Inaugurado em 1953 como Porto Velho Hotel, o atual 
prédio da Unir Centro recebeu personalidades ilustres 
durante anos. Na década de 60, o prédio abrigou a 
“Varanda Tropical”, uma espécie de lanchonete de luxo, 
inspirada no Copacabana Palace, do Rio de Janeiro.

PALÁCIO PRESIDENTE VARGAS / MUSEU DA MEMÓRIA 
RONDONIENSE
Rua D. Pedro II, 608 – Centro
Seg. a sext. das 08:00 - 18:00
(69) 84913351 (Sujeito a alterações)

O Palácio Getúlio Vargas é um dos prédios mais importantes 
da nossa história. Inaugurado em 1954, foi sede oficial de 
todos os governadores do então Território Federal de 
Rondônia. Hoje o prédio abriga o Museu da Memória 
Rondoniense, espaço dedicado a contar as histórias dos 
governadores do estado e apresenta também peças 
arqueológicas e obras de arte.

U m a v i s i t a a o p a s s a d o

Um rico mosaico cultural para manter a memória de 

Porto Velho viva! Descubra patrimônios tombados e 

prédios que sediaram importantes episódios que narram 

a nossa história.

Veja a lista 
completa no site
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MIRANTES DO RIO MADEIRA
Rua Rui Barbosa

Os nossos famosos mirantes, têm vista 
privilegiada do rio Madeira, rio este que foi 
admirado pelos Arigós em sua chegada na 
capital. Habituados com a seca e a escassez da 
água, os nordestinos ficaram impressionados com 
o esplendoroso rio. Lá do alto, conseguimos 
avistar o Porto Cai N'agua, que era o ponto de 
chegada dos Arigós.

No alto dos mirantes do bairro Arigolândia, é possível ter uma 

paisagem impactante do Rio Madeira, por onde chegavam os 

imigrantes nordestinos à capital. Os Arigós (como eram chamados 

os Soldados da Borracha), desembarcavam no antigo Porto Cai 

N'água e seguiam cansados aos alojamentos, conhecidos como 

Campo de Pouso, no bairro Arigolândia.

Veja a lista 
completa no site

IGREJA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
Major Amarante, 809- Arigolândia
(69) 3301-1570   Seg. a sext. das 08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 
(Sujeito a alterações)

Inaugurada em 1963, foi construída de frente para o rio com o 
objetivo de acolher os ribeirinhos que chegavam para as 
celebrações, também reuniam os moradores do bairro 
Arigolândia que traziam dos sertões a fé católica. A igreja teve 
como inspiração as linhas arquitetônicas da Catedral de São 
Marcos de Veneza. 

U m a v i s i t a a o p a s s a d o
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ESTRADA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ
Av. Farquar, 5 – Panair

Principal marco do nascimento da cidade de Porto Velho. A ferrovia 
foi construída no início do século XX e as primeiras moradias para 
alojar os trabalhadores, deram início a nossa cidade. A obra se 
tornou uma epopeia no coração da floresta, sendo inclusive, o 
primeiro empreendimento internacional dos Estados Unidos fora do 
território norte-americano.

PRÉDIO DO RELÓGIO
Av. 7 de Setembro – Centro
Visitação externa – livre

Este imponente prédio, na esquina das avenidas Farquar e 7 de 
Setembro foi construído para abrigar a administração da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré. Inaugurado na década de 50, é uma das 
mais antigas construções da capital rondoniense. O prédio, que tem 
o formato de uma locomotiva, tornou-se conhecido como Prédio do 
Relógio, por conta do relógio que fica na sua torre e que por anos, 
foi um guia de horário para a população da cidade. Atualmente 
funciona como sede da Prefeitura do Município de Porto Velho.

NOS TRILHOS DOS P IONEIROS

CEMITÉRIO DAS LOCOMOTIVAS
Av. Farquar, 801 – Triângulo.

As locomotivas paradas ao longo dos trilhos da Madeira-Mamoré 
estão neste local desde a década de 70, quando a ferrovia foi 
desativada, uma decisão do Ministério dos Transportes, na época 
do regime militar, já que as BR 364 e 425 estavam em 
construção em Rondônia. 

Porto Velho carrega a herança da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré. Através da Rota 

Ferroviária viajaremos no tempo sob os trilhos 

desse legado, que une garra e determinação 

daqueles que vieram desbravar a Amazônia.

Veja a lista 
completa no site

U m a v i s i t a a o p a s s a d o
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MONUMENTO DOS SERINGUEIROS
Avenidas Amazonas com Nações Unidas
Artista: Bruno Souza

A Estátua é um monumento muito importante para 
homenagear centenas de pessoas que vieram para esta região 
da Amazônia trabalhar com a extração da borracha para ser 
transportado para fora do Brasil.

PONTE RONDON-ROOSVELT
BR 319 sentido Humaitá

Inaugurada em 2014, a denominação homenageia os cem anos da 
Expedição Rondon-Roosevelt (1913-1914), liderada pelo marechal 
Cândido Rondon e por Theodore Roosevelt, ex-presidente dos 
Estados Unidos, com o objetivo de explorar o curso do então 
Rio da Dúvida, hoje Rio Roosevelt.

MONUMENTO DOS PIONEIROS
Próximo ao aeroporto
Artista: Hélvia Lúcia

Na década de 80, foi esculpido em concreto armado e representa 
todas as pessoas que vieram para a construção de Porto Velho, 
como os garimpeiros, ferroviários, soldados da borracha, 
desbravadores, entre outros.

Monumentos que representam 

mensagens em forma de agradecimento e 

reconhecimento aos variados povos e 

espaços, criados por talentosos artistas 

que resgatam cenários e figuras do 

cotidiano regional.

Veja a lista 
completa no site

O ABRAÇO EM COMPASSO
Av. Jorge Teixeira com a Sete de Setembro
Artista: Júlio Carvalho

Escultura em Ferro pintado, medindo 8,5m de altura. Foi 
encomendada com intuito de saudar as pessoas que chegavam a 
Porto Velho. Sua leitura nos remete a um abraço compassado entre 
2 pessoas, ou seja, bem-vindo.
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MERCADO CULTURAL
Av. Pres. Dutra, 2816 – Olaria.
segunda à domingo, 7h às 00h
@mercadoculturaldeportovelho
(69) 99901-6007 (Sujeito a alterações)

Construído em 1915, foi destruído por um incêndio em 1966, com 
apenas dois boxes resistindo as chamas. Encontra-se reconstruído 
com a concepção arquitetônica que lembrava o estilo “art. décor” 
da primeira metade do século XX. O espaço é destinado aos 
eventos culturais, valorização gastronômica, atividade turística. 
Aos domingos é servido café da manhã nordestino e todos os dias 
almoço gastronomia variada.

VILA CANDELÁRIA
Estrada de Santo Antônio, km 2,5 – Triângulo.
Vila – Livre / Restaurantes: checar horário de atendimento.

É um pequeno paraíso para quem gosta de história, gastronomia 
regional e belas paisagens. Construída a margem do rio Madeira, 
a vila tem como origem uma fileira de 11 casas que eram utilizadas 
por funcionários da ferrovia. A Candelária também possui uma 
vista privilegiada da hidrelétrica e da cidade de Porto Velho.

VILA DE TEOTÔNIO
Localizada a 39 km de Porto Velho, 
com acesso pela BR – 364, sentido Acre.

É formada por famílias ribeirinhas, conta com infraestrutura de 
restaurantes. O destaque fica pela vista da praia artificial 
construída a partir do reservatório da Usina Hidrelétrica Santo 
Antônio e aos passeios de voadeira que dão aos visitantes a 
oportunidade de conhecer as belezas naturais da região.

Nossa cidade integra um pouco de 

cada região, realiza uma mescla de 

sabores e sensações que causam 

uma explosão no paladar. Com 

peixes e frutas típicos da Amazônia, 

foram criados pratos admiráveis, 

dentre eles o Pirarucu Rondon e 

variados doces com Cupuaçu.

Acesse o Qr Code 
e saboreie o melhor da 
gastronomia regional!

Foto: Leandro Morais 14 15



MEMORIAL JORGE TEIXEIRA
Rua José do Patrocínio, 501 – Centro.
Seg. a sexta das 08:00 - 12:00 
(Sujeito a alterações)

O Memorial Jorge Teixeira está instalado em um antigo 
casarão dos ingleses, construído por um comerciante boliviano 
e funcionou como residência oficial de todos os governadores 
do ex-Território Federal de Rondônia, sendo Jorge Teixeira de 
Oliveira o último governador do território e primeiro do Estado 
de Rondônia. Desde de 1993 o lugar abriga parte do acervo e 
objetos históricos, contabilizando cerca de 350 peças, que 
pertenciam ou contam capítulos importantes da trajetória de 
Jorge Teixeira. Atualmente o Memorial é considerado um 
centro de referência para o estudo da história de Rondônia.

Uma homenagem aos personagens 

que fizeram parte do desenvolvimento 

socioeconômico de Porto Velho, 

através de atrativos turísticos que 

narram nossa história.

MEMORIAL MARECHAL RONDON
Estr. de Santo Antônio, 4863 – Militar.
(69) 3216 2438   ter. a dom. das 10:00 – 16:00
(Sujeito a alterações)

Visitando o memorial é possível conhecer o legado de 
Marechal Rondon. O local possui quatro ambientes distintos, 
com fotografias e cenários que retratam as excursões de 
Mariano da Silva Rondon pelo Brasil. Marechal empresta o 
nome ao Estado de Rondônia e foi responsável por trazer a 
comunicação via telégrafo.

Veja a lista 
completa no site
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NAZARÉ
Baixo Madeira.
@nazarefestival @vivencialculture

O Festival Cultural de Nazaré acontece há mais de 50 anos 
e é a maior intervenção cultural da região, tornando 
tradição entre gerações. Conta com uma vasta 
programação folclórica, como: Boi Curumim de Nazaré, 
Dança Circular, Dança do Seringandô, Dança dos 
Banzeiros, Carimbó de Nazaré, entre outras.

LAGO CUNIÃ
A 100 km de distância de Porto Velho – Baixo Madeira.

O Turismo de Base Comunitária se faz presente nas 
comunidades da Reserva Extrativista do Cuniã. 
Extremamente preservado, são 104 mil hectares de 
floresta nativa, com um turismo sustentável em 
construção, para em breve atender visitantes que 
desejam ter uma experiência Amazônica, através de suas 
belezas beradeiras entre igapós, ser surpreendido com a 
revoada dos biguás, vivenciar uma focagem noturna de 
jacaré e admirar o alvorecer no lago do Cuniã.

SÃO CARLOS
Estrada da Penal km 85 (estrada estadual)

Encontra-se no entorno de duas unidades de 
conservação de uso sustentável, uma localizada na 
mesma margem do Madeira – a Reserva Extrativista 
do Lago do Cuniã – e a outra, na margem oposta – a 
Floresta Nacional do Jacundá.

Foi através do rio Madeira que os 
primeiros exploradores chegaram a 

Porto Velho. É o maior afluente do rio 
Amazonas e reconhecido pelo lindo pôr-
do-sol que faz com que as águas fiquem 

douradas. Com 1450 km de extensão, 
abriga uma rica fauna, tendo como 

destaque o boto cor de rosa.

Acesse o Qr code 
e veja a lista 
dos BARCOS 
DE PASSEIOS

EMOCIONE-SE COM 
OS PASSEIOS DE BARCOS

PELO RIO MADEIRA.
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PARQUE CIRCUITO
Av. Lauro Sodré - 2983 – Olaria
08h00min – 19h00min Seg. – Domingo
(69) 32229-5111
(Sujeito a alterações)

Local para lazer, recreação e práticas esportivas, 
com espaço para as famílias da cidade. Em especial 
nos horários que compreendem o início e fim dos 
dias, a presença de muitas pessoas dá mais vida ao 
lugar. A essência do parque é o contato com a 
natureza, com seringueiras e as trilhas.

PARQUE NATURAL DE PORTO VELHO
Av. Rio Madeira,s/n
09h00min – 17h00min Seg. – Domingo
(69) 32229-5111
(Sujeito a alterações)

Foi criado em 1989 com cerca de 390mil hectares 
de área natural, onde os visitantes podem ter 
contato através de trilhas, com a magnitude da flora 
e fauna amazônica. Espaço com playground, trilhas 
com 720, área de piquenique, museu com acervo 
biológico, viveiro e sala de educação ambiental.

PARQUE JARDIM DAS MANGUEIRAS – SKATE 
PARK
Av. José Vieira Caúla com Av. Guaporé.

Também conhecido como Skate Park é um local 
para lazer, práticas esportivas, atividades físicas em 
harmonia com uma pista de caminhada em volta do 
parque, espaço arborizado para piquenique e 
playground para as crianças. Contem ralf para 
prática de skate e patins.

Com uma oferta 
excepcional da nossa flora 
Amazônica, esse circuito lhe 
convida para uma imersão à 
natureza, despertando a 
consciência de 
sustentabilidade ambiental, 
promovendo a preservação 
e bem estar aos visitantes.

Acesse o 
Qr code 

e saiba mais.
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VILA CALDERITA
Estrada da Penal km 85 (estrada estadual).
@vila_calderitaoficial @vilacalderitaoficial

 

45 km de Porto Velho, nos últimos anos tem 
se tornado um dos principais pontos de lazer 
aos amantes do turismo ecológico. Tem se 
tornado uma das principais novidades de 
praia de água doce, procurada por famílias, 
ciclistas e muitos visitantes da região.

RIO VERDE
Estrada da Penal km 85 
(estrada estadual) - Agrovila

Seguindo a Estrada da Penal, são 55 km até chegar 
na área rural da Agrovila Rio Verde. Este destino 
fica em Candeias do Jamari, porém seu principal 
acesso é pela nossa capital.  

O deslocamento já é um passeio surpreendente 
durante todo trajeto. São 10 minutos de lancha 
pelo rio Jamari até a chegada do grande lago do 
Rio Verde. Sua vasta oferta de flutuantes turísticos, 
que atende diariamente visitantes locais e de 
outras regiões do país, nas modalidades de 
hotelaria e locação, chama atenção por suas 
características marcantes de muito conforto em 
pleno coração da Floresta Amazônica. 

Nossos “banhos” nos rios da 
Amazônia, revelam um 
ambiente natural de beleza 
estonteante, através de 
balneários estruturados para 
promover a melhor experiência 
ecológica da nossa região.

Acesse o 
Qr code 

e saiba mais.
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BALNEÁRIO RIO DAS GARÇAS
BR 364 KM 22 (sentido Candeias); Zona Rural.
segunda a domingo, 9h às 17h.
@balnearioriodasgarcas - (69) 99929-9601 Sujeito a alterações)

O nome do "banho" é uma homenagem ao rio que passa no 
local. Uma área agradável, rodeada de verde e praia no entorno 
do rio, além de um restaurante com uma culinária caseira, 
bebidas e sucos.

BALNEÁRIO SOUZA
BR 364 KM 36; Zona Rural.
segunda a domingo, 8h às 17h30min.
@balneariosouza - (69) 99202-5115 (Sujeito a alterações)

O balneário tem este nome devido ao sobrenome da família 
que iniciou o empreendimento. Possui um igarapé que passa 
nas dependências, passeio de caiaque (agendado), campo de 
vôlei, chalés para hospedagem, quiosques no entorno da praia.

BALNEÁRIO BEBEL
BR 364 km 42 S/N, Zona Rural.
quinta e sexta 9h às 17h; sábado e domingo, 8h às 17h30min.
@balneariobebel - (69) 999266538 (Sujeito a alterações)

Belo lugar, de água bastante gelada para passar um dia de 
lazer com a família e amigos. Possui restaurante com vários 
pratos, além de bebidas e sucos nos quiosques em volta do 
igarapé. Piscina natural com uma passarela de madeira em 
formato de violão e redário.

A natureza foi generosa com Porto Velho! Os 

balneários encantam pela preservação, contemplação 

e infraestrutura da área de lazer para banhos nas 

águas geladas dos rios e igarapés para amenizar as 

altas temperaturas da região.

Veja a lista 
completa no site
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AEROCLUBE
Estrada 13 de setembro, 931 Aeroclube.
08h00 ao 12h00 e 14h00 às 18h30
(69) 98403 -6391
(Sujeito a alterações)

Durante dias de céu claro e 
preferencialmente aos finais de semanas o 
Aeroclube recebe os amantes do 
paraquedismo. A Amazon Jump é a 
empresa que opera oferecendo aulas de 
paraquedismo, salto duplo, voos 
panorâmico.

PASSEIO DE CAIAQUE E STAND UP 
PADDLE NO BALNEÁRIO SOUZA
Rod. BR 364 S/N, KM 36; Zona Rural.
segunda a domingo, 8h às 17h30min.
@amazoniadventure
(69) 99256-0007
(Sujeito a alterações)

O balneário possui um igarapé que é 
propício para o passeio de caiaque e stand 
up peddle. O local tem estrutura de bar e 
restaurante, tem a opção de quiosques com 
churrasqueiras. O passeio pode ser realizado 
por empresa terceirizada.

PASSEIO DE CAIAQUE E BOIA CROSS RIO DAS 
GARÇAS
BR 364 S/N, KM 22; Zona Rural.
segunda a domingo, 9h às 17h.
@amazoniadventure
(69) 99256-0007
(Sujeito a alterações)

O Rio das Garças é um rio de águas claras, ótimo 
lugar para atividades aquáticas, em especial o 
passeio de caiaque, pois com o passeio consegue 
acessar os locais mais bonitos assim interagindo 
com a natureza.

 Saia da rotina e encare 
desafios inesquecíveis com o 
caiaque, tirolesa, boia cross e 
stand up paddle, entre outros. 
Tudo isso dentro do maior 
bioma brasileiro. Aqui a 
adrenalina é garantida.

Acesse o 
Qr code 

e saiba mais.

26 27



RIO MADEIRA REGIÃO DE JACI- ILHA DO BÚFALO
Coordenadas 980953 s/642947w

Potencial: Hotéis, Flutuantes, pousadas, barcos para aluguel e guias 
de pesca. Principais peixes da região: Pirandiram Pirapitnga, 
Corvina, Tucurané, Tambaqui, Jatuarana, Surubim, Pirarara, Jaú, 
Piramutaba e Pirarucu.

REGIÃO DE MUTUM-PARANÁ
115km de Porto Velho sentido Ace.

Principais peixes da região: Pirandira,Pirapitiga, Corvina, Tucunaré, 
Tambaqui, Jatuarana, Surubim, Pirarara, Jaú, Piramutaba Jatuarana, 
Pirapiti ga, Matr einchã e Pirarucu. Conta também com rio afluente 
rio Cota e com alto potencial de Jatuarana.

RIO JAMARI
50km de PVH

Hotéis, Flutuantes, pousadas, barcos para aluguel e guias de 
pesca. Principais peixes da região: Piau, Pacu, Jatuarana, 
Matrinchã, Surubim, Pescada, Pirandirá, Apapá branco, 
Dourado e Bicuda.

JACI-PARANÁ
BR364 km88 sentido Guajará-Mirim.

Jaci-Paraná é um distrito do município de Porto Velho, capital do 
estado de Rondônia. Potencial: Hotéis, Flutuantes, pousadas, barcos 
para aluguel e guias de pesca. Principais peixes da região: 
Pirandiram Pirapitiga, Corvina, Tucunaré, Tambaqui, Jatuarana, 
Surubim, Pira rara, Jaú, Piramutaba e Pirarucu.

Porto Velho é a única capital brasileira com potencial para pesca 
esportiva, pois possui a maior ictiofauna biogeográfica do 
planeta. Já foram catalogadas mais de 800 espécies de peixes, 
sendo 40 espécies novas e/ou desconhecidas da ciência. O 
turista poderá interagir com um ecossistema único, belezas 
naturais e culturais dos ribeirinhos e indígenas.

Acesse o Qr code 
e saiba mais.
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CATEDRAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Rua Dom Pedro II, 825- Caiari
Seg. a dom. das 08:00 – 18:00
(69) 3224-5357 - (Sujeito a alterações)

A Catedral do Sagrado Coração de Jesus é uma joia do centro 
histórico da capital. É considerada um marco arquitetônico e 
civilizatório na história de Porto Velho por se tratar do primeiro 
templo católico erguido na cidade. Um dos monumentos mais 
importantes do estado, foi inaugurado em 1927, com estilo 
arquitetônico românico. O altar-mor foi confeccionado em 
mármore carrara, por artistas italianos. Os afrescos no interior 
da Catedral, foram pintados pelo padre Ângelo Cerri e pelo 
artista plástico Afonso Ligório. Os vitrais que circundam a 
igreja, em estilo clássico, ilustram momentos de Cristo durante 
a Via Sacra e somam ao todo, 142m� de obras.

IGREJA DE SÃO FRANCISCO
Av. Pinheiro Machado,  2910 - Centro
Domingo às 11h0; quarta às 18h30; sexta ás 12h0.
(69) 99254-9637 - (Sujeito a alterações)

O templo católico mais antigo, a primeira igreja de Porte Velho, 
foi construída na 1a Guerra Mundial por imigrantes nordestinos. 
Feita em taipa de barra e coberta de palha carandaí, mais tarde 
o padre João Nicolett ergue outra maior feita de e tijolo e o 
primeiro documento escrito datado no ano de 1927.

CAPELANIA NOSSA SENHORA DE LORETO
Av. Lauro Sodré, s/n Aeroporto Porto Velho.
segunda à quinta 13h às 18h; sexta 8h às 12h, sábado 14h 
às 17h e domingo 7h30 às 11h30, 17h30 às 20h30.
(69) 99310-7667 - (Sujeito a alterações)

O local foi construído com as doações dos frequentadores 
da Capela Nossa Senhora de Loreto. Um marco em 
homenagem à Padroeira da Aviação e é um ambiente 
pacífico para orações e agradecimento.

Acesse o 
Qr Code 

e saiba mais

Movidos pela Fé, Porto Velho recebeu 

diversos povos com diferentes crenças e 

costumes que estão registrados nos seus 

templos e igrejas.
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CAFÉ QUIXADÁ
Ramal Areia Branca, km 3,8. Ramal Quixadá, 600m, Zona Rural.
Todo domingo, das 7h30 às 11h.
(69) 99931-1209 - (Sujeito a alterações)

Lugar muito bonito, o café é bem diversificado, bom para ir com 
a família. Possui atividades como passeio com pônei e cavalo, os 
visitantes também podem alimentar os animais e fazer pequena 
trilha pela mata.

CAFÉ DO RANCHO MIRANDA ALEIXO
LOCAL: Br364 - km13, sentido Candeias do Jamari.
Todo domingo, das 7h0 às 11h.
@rancho.mirandaaleixo - (69) 981536604
(Sujeito a alterações)

"Um ambiente convidativo e aconchegante que recebe 
pessoas para desfrutar de uma saborosa refeição e dos 
benefícios que a natureza oferece. Pensamos na tradição que 
conhecemos por experiência, de que os trabalhadores da roça 
tomam um café reforçado pela manhã antes do trabalho 
‘’pesado’’. O Café da manhã era sempre algo substancioso, 
com: cuscuz, bolos, farofa de alguma carne ou de ovos.’’

Nossa terra é vasta e receptiva, com 
ambientes ideais para relaxar e se 
desconectar da agitação. As rústicas 
localidades impressionam com suas 
exuberantes paisagens, atividades 
para contemplação da rica beleza 
natural e variada gastronomia.

Acesse o QR Code e marque para 
acordar cedinho ao som do canto do galo!

CAFÉ 4 MARCAS
BR 364 Km 15, s/n - Zona Rural, Porto Velho - RO
Todo domingo, das 08 às 12h
69 99971-0803 - (Sujeito a alterações)

Com um delicioso café da manhã estilo roça. O Cardápio 
possui culinária nordestina, sulista e comidas típicas de vovó, 
com carne de sol, cuscuz, tapioca, variedade de bolos e 
polenta frita, bodó e muito mais. Além de ambiente em volta 
da natureza e animais de roça, como galinhas, porco, vaca, 
com fácil acesso de interação com os visitantes.
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TEATRO ESTADUAL PALÁCIO DAS ARTES
Av. Pres. Dutra, 4183 – Olaria.
69 3221-9822 - (Sujeito a alterações)

É o maior teatro da Região Norte. Pertence ao Governo do Estado 
de Rondônia e comporta mais de 1000 pessoas em suas instalações.

TEATRO BANZEIRO
R. José do Patrocínio, 110, Centro .
(69) 3901-3347 - (Sujeito a alterações)

Com capacidade para 227 pessoas, o Teatro Municipal Banzeiros 
integra o Centro de Formação dos Profissionais da Educação. O 
nome é uma homenagem ao rio Madeira, banzeiro é o nome dado 
às ondas sucessivas formadas a partir do momento em que o barco 
a motor corta as águas do rio.

TEATRO 1 DO SESC ESPLANADA
Av. Pres. Dutra, 4175 – Olaria.
(69) 3229-6006 - (Sujeito a alterações)

O teatro do SESC sempre apresenta ótimos espetáculos, com 
edições do Palco Giratório. A estrutura é de semi-arena, mas 
com palco italiano a capacidade é de 252 lugares.

MUSEU INTERNACIONAL DO PRESÉPIO
Rua Mané Garrincha, 3154 Socialista.
(69) 3214-7443/99312-1501 - (Sujeito a alterações)

Têm em seu acervo obras de vários estilos, 
tamanhos e origens. Possui obras de artistas de mais 
de 50 países e de quase todos os estados do Brasil, 
mais de 1000 presépios e obras de artes. O 2° maior 
presépio monumental do mundo.

Nossa terra tem uma arte formada com a 
mescla de tradições de vários cantos do 
país, compondo um caldeirão, onde teatros, 
museus e espaços culturais que representam 
dignamente a cultura do norte. Aqui a arte 
resplandece, cheia de histórias e memórias 
em incessante transformação, fortalecendo 
a identidade do nosso povo.

Acesse 
o Qr Code 

e saiba mais.
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A CASA AVIÃO
Estrada Areia Branca, Zona Rural                                                                                                        
(69)99283-9564 - (Sujeito a alterações)

Localizada na estrada da Areia Branca (zona rural de Porto Velho), 
a Casa Avião é um inusitado atrativo turístico do nosso Circuito 
Fora de Rota!  Uma casa inusitada, construída pelo Sr. Geraldo, que 
ao invés da tradicional fachada possui como frente à parte dianteira 
de um avião Boeing. O sonho do proprietário do imóvel era ser 
piloto de aeronaves. O local também inclui a construção de uma 
réplica do jato Phenom 100 da Embraer.

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DE 
RONDÔNIA (CPA)
Av. Farquar, 2986 – Pedrinhas.
Visitação externa livre

O CPA foi inaugurado em 2013, abriga mais de cinco mil servidores. 
Sua arquitetura contemporânea com tipologia horizontal e belas 
curvas de parede revestidas em vidro. O prédio recebe vários 
visitantes diariamente e também possui uma vista maravilhosa para 
o Rio Madeira.

Do Complexo Administrativo ao lazer da 
sociedade portovelhense, os atrativos 
turísticos de diversos segmentos de Porto 
Velho são representados no Circuito Fora 
de Rota, proporcionando experiências 
singulares em nossa cidade.

ESPAÇO ALTERNATIVO
Av. Jorge Teixeira 4026, Costa e Silva.

Conhecido popularmente como “pista” oferece a população 
academias ao céu aberto, playground infantil, área de lazer para 
piquenique. Um espaço bem familiar.

PORTO VELHO SHOPPING
Av. Rio Madeira, 3288 - Flodoaldo Pontes Pinto.
10:00 – 22:00 Seg. – Domingo.
www.pvhshopping.com.br
(69) 4062-9198 - (Sujeito a alterações)

O mais completo centro de compras, serviços e lazer da cidade. 
Atualmente são 197 operações, sendo cinco âncoras, 13 megalojas + 
Parque de Diversão com 551m2 (entre jogos eletrônicos e lazer para 
crianças) + Cinema e Universidade, 109 lojas satélites, 32 quiosques, 
quatro instituições financeiras e uma Praça de Alimentação.

Acesse 
o Qr Code 
e saiba mais.
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Hildon Chaves 
Prefeito

Glayce Bezerra 
Secretária de Indústria, 

Comércio, Turismo e Trabalho 
SEMDESTUR 

Tatiana Sadeck 
Diretora de Fomento ao Turismo

DEFOTUR 

Camila Bandeira Taques Forte 
Gerente de Promoção

Karolaine Macedo 
Gerente de Informação

Lidiane Bandeira 
Gerente de Projetos

Mikéliton 
Designe gráfico 

e Ilustrações
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