Informações Úteis

Associação dos Restaurantes de Porto de Galinhas
Associação porto da boa mesa – www.facebook.com/PortoDaBoaMesa
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
Local: Quadra Poliesportiva do Convention Center 2
20 de outubro (sábado) – 08:00 às 18:00
21 de outubro (domingo) – 08:00 às 15:00
22 de outubro (segunda-feira) – 08:00 às 19:00
23 de outubro (terça-feira) – 08:00 às 15:00
24 de outubro (quarta-feira) – 08:00 às 16:00
TRASLADO
21 de outubro (domingo) - ônibus circulando entre o aeroporto de Recife e o Hotel Armação
(Porto de Galinhas) - no intervalo de 2 em 2 horas.
22 a 24 de outubro (2ª a 4ª feira) - Microônibus circulando entre os hotéis e o Centro de
Convenções do Hotel Armação no horário de 7:30 horas da manhã às 21 horas.
Transfer (Aeroporto de Recife/Porto de Galinhas) para convidados e financiados serão
realizados conforme dias e horários das passagens emitidas, através do receptivo da Pontual
Turismo.

PONTUAL TURISMO – AGÊNCIA OFICIAL DA 35ª RA
Para acessar as orientações no site da Pontual sobre a 35ª Reunião Anual da
ANPEd, consultar: www.pontualturismo.com.br
Telefone: +55 81 2125.4000
E-mail: eventos@pontualturismo.com.br
A Pontual estará presente no Hotel Armação (local do evento) para dar assistência aos
participantes do evento.

RELAÇÃO DE HOTÉIS E POUSADAS
Hotel Armação Porto de Galinhas
Loteamento Merepe II, Quadra G1 - Lote 7 e 9
Porto de Galinhas – Ipojuca/PE
Tel/Fax 55 81 3311-6000
E-mail: contato@hotelarmacao.com.br

Best Western Solar Porto de Galinhas
Rodovia PE-09 | Km 07 - Porto de Galinhas - Ipojuca/PE
Fone +55 81 3552.0000 | Reservas 3552.0001 | Fax: 3552.0002 |
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E-mail: contato@solarportodegalinhas.com.br
Best Western Vivá Porto de Galinhas
Lote 10, Quadra J, Merepe II. Porto de Galinhas/PE
Tel: (81) 55591-000
Village Porto de Galinhas
Rodovia PE09 | km 5,5 s/n, Ipojuca, Porto de Galinhas/PE
Tel: 55 81 3552-2945 / 3552-4222 / 3552-4200
reservas@villageportodegalinhas.com.br
Beach Class Resort Muro Alto
Lote 5 Gleba Merepe C s/nº | Praia de Muro Alto - Porto de Galinhas /PE
Fone: +55 81 3081-9300 / Fax: 3081-9301
Beira Mar Porto de Galinhas Hotel
Av. Beira Mar, s/n - Porto de Galinhas/PE
bmarpghotel@yahoo.com.br
Fone: 00-55-81-3552.2088
Pousada Capitães de Areia
Lote 14, Quadra H1, Loteamento Merepe II, Porto de Galinhas - Ipojuca /PE
Tel: (81) 3552-1079 / Fax: (81) 3552-1354
Pousada Canto do Mar
PE 009 Km 7 – Porto de Galinhas/PE
Tel: (81) 3552-2078 / (81) 3552-2079
Pousada do Galo
Loteamento Merepe ll, Lote 06 A, Quadra 2, s/n Porto de Galinhas, Ipojuca/PE
(0xx)81 3552-1539
Pousada Lusitana
Rodovia PE:09, km 6,5, Porto de Galinhas/PE
Tel: 55 81 3552-2653/ fax:55 81 3552-2788
Pousada Cores do Mar
Rodovia PE 09 - Km 6,5 - Porto de Galinhas, Ipojuca/PE
(81) 3552 5050 / 3552-5052 / (81) 3552-1872
E-mail: reservas@coresdomar.com.br
Pousada do Ouriço
PE 09 Km 01, Lot. 01 Merepe III, Quadra A-5, Porto de Galinhas - Ipojuca/PE
Tel: (81) 3552-1555
E-mail: pousada@pousadaourico.com.br
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Pousada Recanto do Lobo (Vista Mar)
Loteamento Merepe I - Qd. J2 - Lote 1, Ipojuca, Porto de Galinhas/PE
Tel: (81) 3552-1615
E-mail: contato@recantodolobo.com.br
TELEFONES ÚTEIS DE PORTO DE GALINHAS
- Aeroporto Internacional de Guararapes – Recife
(81) 3464-4188
- Aluguel de carros
(81) 3465.2735
- Ambulância
192
- Corpo de Bombeiros
193
- Defesa Civil 199
- Delegacia do Turista (81) 3464.4088
- Detran (Recife) 194
- Diretoria de Turismo (Porto de Galinhas)
(81) 3552-1480/1980
- Disque ecologia (CPRH)
1523
- Disque Aids 0800 84 2022
- Disque Saúde 0800 61 1997
- Disque-Denúncia - Polícia Civil 0800 84 2999
- EMTU (Horários e linhas de ônibus urbanos)
0800-81-0158
- Fala Brasil - Ministério da Educação 0800 61 6161
- Hospital de Ipojuca
(81) 3551-1195
- Hospital Agamenon Magalhães
(81) 3441-5888
- Hospital Barão de Lucena
(81) 3453-3566
- Hospital das Clínicas
(81) 3454-3633
- Hospital Getúlio Vargas
(81) 3445-4800
- Hospital Oswaldo Cruz
(81) 3421-1077
- Polícia Civil (Denúncia) 147
- Polícia Federal (81) 3424-3939
- Policia Militar (Porto de Galinhas) (81) 3552.1658 / 190
- Polícia Rodoviária
(81) 3303.6600
- Polícia Rodoviária Federal (81) 3465-8386
- Posto Correios
(81) 3552.1846
- Posto de Saúde
(81) 3552.1574
- Prefeitura de Ipojuca
(81) 3552.1147
- Procon 1512
- Rodoviária de Porto de Galinhas
(81) 3452.3990
- Rodoviária de Recife
(81) 3452-1103 / 1999
- Transportes Urbanos (Seturn)
158
Bancos e Caixas Eletrônicos:
- Banco 24hs (R. Beijupirá) - Caixa Eletrônico;
- Banco do Brasil (R. Beijupirá) - Agência (10h/15h) com auto-atendimento;
- Banco Real (R. Beijupirá) - Caixa Eletrônico interligado ao 24hs;
- Bradesco (PE09) - Caixa Eletrônico;
- HSBC (R. Esperança) - Caixa Eletrônico interligado ao 24hs;
- Itaú (PE 09) - Caixa eletrônico.
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DELICIOSA GASTRONOMIA DE PORTO DE GALINHAS
Sabores regionais e internacionais encontram-se no balneário.
Tão indispensável quanto visitar as piscinas naturais e os principais pontos turísticos de Porto
de Galinhas é provar os muitos sabores que reserva o balneário. Em um destino de tantas
atrações e emoções, o visitante tem ao seu dispor uma saborosa diversidade de restaurantes e
bares. Da cozinha típica à culinária internacional, a variedade de pratos e petiscos contempla
ingredientes que vão de peixes e frutos do mar a galinhas e carnes exóticas.
"Em Porto de Galinhas podemos encontrar o mapa gastronômico mundial", revela Otaviano
Maroja, presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG). São vários
estabelecimentos que oferecem comida japonesa, italiana, portuguesa, nordestina e até uma
especialidade francesa: o crepe. Nesses lugares, também há a fusão com receitas locais, que
resulta em cardápios de dar água na boca. Depois do jantar, vale dar uma esticada nos bares,
sempre badalados à noite. Confira as opções abaixo e faça sua escolha:
A Tasquinha Restaurante e Pizzaria
A gastronomia portuguesa com toque brasileiro. Aos fins de semana, a casa sempre serve um
prato diferente de peixe, em especial as "cataplanas", únicas em Porto de Galinhas, e os pratos
de bacalhau. Além disso, conta com uma grande variedade de pizzas em forno à lenha.
Rua do hotel Marupiara, 5, (81) 3552-3422.
Bar Biroska
O bar funciona todos os dias, a partir das 21h, e só fecha quando sai o último cliente. As
especialidades são as cachaças e petiscos. Com clima de balada, a casa tem DJs que tocam
diversos estilos musicais, como black music, funk, eletrônico e rock.
Rua Beijupirá, 5, (81) 3552-2699. www.biroscadacachaca.com.br
Beijupirá
O nome do restaurante é o mesmo de um peixe de águas profundas da região. Várias receitas
tropicais inusitadas fazem parte do cardápio. A mistura de frutas típicas e peixes dá um ar
exclusivo ao restaurante. O beijupirá é preparado na chapa e servido com molhos de frutas
tropicais, como pitanga e manga. O sabor autêntico aparece também em pratos à base de
frutos do mar. O ambiente, com decoração praiana, é romântico, ideal para um jantar à luz de
velas. Estrelado pelo Guia Quatro Rodas, o restaurante faz parte da Associação dos Pratos da
Boa Lembrança e, em 2012, ganhou o prêmio de melhor pescado e frutos do mar da revista
Veja.
Rua Beijupirá s/n, (81) 3553-2354. www.beijupira.com.br
Domingos Restaurante
Com menu de pratos internacionais, a casa utiliza ingredientes diferentes do padrão da vila,
como o avestruz, pato, foie gras, cordeiro e perdiz. Tudo isso sem deixar de lado os pescados
e frutos do mar. Outra especialidade são os carpaccios, que podem ser de carne ou peixe.
Rua Beijupirá, 116, Galeria Paráoby. (81) 3552-1464,
www.domingosrestaurante.com.br
Gatos de Rua
O restaurante é ideal para quem gosta de sofisticação, sem preços abusivos e com um ótimo
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serviço. Os pratos são ótimos e, caso você peça um vinho português, será atendido por um
sommelier legítimo da "terrinha".
Rua Esperança, 97, (81) 3552-1874. www.gatosderua.com.br
La Crêperie
O La Crêperie oferece 22 crepes com recheios salgados, como o de frango com catupiry,
charque com molho de queijo e o de salmão com alcaparras. Das 21 opções de recheios
doces, destaque para o de sorvete de chocolate com frutas vermelhas e o de açaí com banana
e granola.
Rua Beijupirá, s/n, (81) 3552-1831. www.lacreperie-pe.com.br
La Tratoria
Pequeno e aconchegante, o restaurante italiano tem decoração charmosa e cardápio de
massas servidas com carne, frutos do mar ou frango. Entre os destaques há o medalhão de filé
ao funghi e com fettuccine ao molho de vinho, acompanhado de carpaccio e sangria.
Rua Navegantes, 81, (81) 3552-2684.
Marangatu
O restaurante à beira-mar mescla receitas litorâneas com elementos da cozinha
contemporânea. No cardápio, os destaques são a caldeirada de feijão branco com frutos do
mar, cordeiro, risoto, moquecas e pratos à base de peixes e frutos do mar. Oferece também
cardápios para o público infantil. Rua das Piscinas Naturais, loja 12, (81) 3552-2321.
Munganga Bistrô
Sofisticado e descontraído, o restaurante localizado em frente às piscinas naturais oferece
pratos variados à base de frutos do mar, carne de sol e filé mignon, elaborados por Felipe
Barreto - que, em 2006, integrou a primeira equipe de chefs a representar o Brasil nas Nações
Unidas.
Av. Beira-Mar, 32, Galeria Caminho da Praia, (81) 3552-2480. www.munganga.com.br
Na Rua Bistrô
Criado pela chef e artista plástica Lane Travassos, o restaurante conta com um ambiente
aconchegante e muito charmoso, pratos da gastronomia contemporânea e autoral. Os clientes
podem saborear deliciosas pizzas quadradas artesanais assadas em forno à lenha.
Rua das Piscinas Naturais, lote 8, (81) 3552-2535.
Peixe na Telha
Fundado em 1991, o Peixe na Telha foi o fruto deste ideal em aliar a beleza dos pratos à
beleza do lugar. Porto de Galinhas encanta os banhistas com suas águas mornas e cristalinas,
ao mesmo tempo em que o peixe na telha enfeitiça seus clientes com uma cozinha rica,
autêntica e saborosa.
Avenida Beira Mar, 40-B, (81) 3552-1323 ou (81) 3552-1851
Sunset Temakeria
O menu é assinado por um dos maiores nomes da culinária oriental do Nordeste, Yoshi
Matsumoto. Além dos diversos saborosos de temakis, o restaurante também oferece sushis,
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sashimis e ainda destina parte do cardápio para pratos quentes, como o yakissoba japonês e o
crocante de tilápia que acompanha risoto de shimeji. Tudo isso em um ambiente alegre,
aconchegante e intimista.
Rua Beijupirá, 19, (81) 3552-1951
Restaurante do João
O restaurante tem como especialidade a vatapinha (vatá de galinhas), assim como caldos
deliciosos e as tradicionais porções fritas. A localização, de frente para o mar, deixa o ambiente
praiano muito mais agradável.
Av. Beira Mar, s/n°, Vila de Todos os Santos, Pontal de Maracaípe, (81) 3552-2195. www.fac
ebook.com/joaorestaurante
Sobre a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas
Entidade privada sem fins lucrativos, a AHPG foi criada no início de 1992 e representa os
principais hotéis e resorts de Porto de Galinhas. Quinto destino em turismo de lazer mais
visitado do país no ranking das operadoras, e o primeiro do Estado de Pernambuco, apresenta
uma oferta hoteleira de 13 mil leitos. Além de belas praias e piscinas naturais, o destino
oferece esportes náuticos, uma gastronomia sofisticada, rico artesanato e muitas opções de
entretenimento. Por dez anos consecutivos, Porto de Galinhas foi considerada a melhor praia
do Brasil pelos leitores da revista Viagem & Turismo. Em 2011, tornou-se Top of Mind entre as
praias do País.
Imagem disponível no link: http://www.scritta.com.br/files/ahpg/Gastronomia-1-2012.jpg
Porto de Galinhas: festa das nações marca gastronomia do balneário,
com tentações da Itália, do Japão, da França e a culinária regional
Mais informações: (81) 3552-1205
Siga: @curtaportodegalinhas , no Facebook

Scritta
Jornalista responsável: Paulo Piratininga - MTPS 17.095
Contato: Cristiane Lourenço / Juliana Santiago
Tel./fax: 11/5561-6650 ou 11/3588-6650
E-mail: cristiane@scritta.com.br / juliana@scritta.com.br
www.twitter.com/scrittainforma
www.scritta.com.br
Setembro/2012
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