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Praça remanso do boto

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ
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Catedral de Santa Teresa

rÁDIO eDUCAÇÃO rURAL DE tEFÉ
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INSTITUTO MAMIRAUÁ

principais eventos

Próximo a Orla de Tefé.
Área de lazer e desporto, e onde acontece os
maiores eventos da cidade.

Rua Duque de Caxias - CENTRO
Visitação: Segunda e Sexta-feria, das 08:00 ás 12:00
é necessário a contratação de um guia de turismo
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Praça Túlio Azevedo

Construído no estilo arquitetônico medieval do início
do século XX, o seminário é de extrema importância
histórica e cultural para a cidade de Tefé, cujas
obras se iniciaram no ano de 1913, quando o
Monsenhor Miguel Alfredo Barrat solicitou ao
arquiteto francês Raphael Haag a elaboração do
projeto de construção. Ao longo dos anos, o
Seminário de Tefé tornou-se local de formação,
cultura e educação de jovens da área da Prelazia de
Tefé e de toda a região. Hoje funcionam no prédio
diversas atividades sociais.

Alícia Choo

Ÿ CarnaTefé - FEVEREIRO
Ÿ Aniversário de Tefé - JUNHO

Praça de Santa Teresa - CENTRO
Visitação: todas as manhãs da semana.
Inaugurada em Outubro de 1935 a Catedral tem 82
anos é um dos símbolos da cidade de Tefé. Em frente
a igreja tem a praça de Santa Teresa, local onde são
realizados alguns eventos da cidade, como feiras de
comidas típicas, encontros com apresentações
culturais e a tradicional festa de Santa Teresa D’ávila,
padroeira da cidade, que ocorre no dia 15 de
outubro.

Praça Santa Teresa, 283 - CENTRO
Visitação: agendada com antecedência na Direção
do Seminário São José
A história da Rádio Educação Rural de Tefé começou
em 1962, porém somente no ano de 1966 foi
inaugurado o prédio atual. A Rádio está voltada a
população ribeirinha dos municípios de Tefé,
Alvarães, Uarini, Maraã, Fonte Boa, Jutaí, Caitaú,
Carauari e outros. Além de informar as comunidades,
o Prédio Dom Joaquim é detentor de muitos arquivos
históricos da cidade de Tefé, vale a pena uma
mergulho nessa história.

Estrada do Bexiga, 2.584 - FONTE BOA
Fone: +55 (97) 3343-9700
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
(IDSM) foi criado em abril de 1999. Desenvolve
atividades por meio de programas de pesquisa,
manejo e assessoria técnica nas áreas das Reservas
Mamirauá e Amanã, na região do Médio Solimões,
Estado do Amazonas. Juntas, estas reservas somam
uma área de 3.474.000 ha.

Ÿ Procissão de Barcos, São Pedro - JUNHO
Ÿ Festival Folclórico e Festribos - JUNHO
Ÿ Festival de Verão e Música - SETEMBRO
Ÿ Festejo de Santa Teresa - OUTUBRO
Ÿ Festa do Pirarucu - OUTUBRO
Ÿ Pedala Tefé - NOVEMBRO
Ÿ Festa da Castanha - NOVEMBRO
Ÿ Reveillon - DEZEMBRO
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mercado municipal

outros lugares em tefé
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Praia da Ponta Branca
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Importante mercado público do município, foi
projetado para ser um entreposto comercial de
atacado e varejo, especializado na comercialização
da farinha, de frutas, verduras, peixes, carnes,
temperos e outros produtos alimentícios. O mercado
localiza-se no centro antigo de Tefé. O espaço abriga
mais de 200 funcionários que, juntos, movimentam
toneladas de alimentos diariamente em seus mais de
100 boxes. Além disso, recebe semanalmente, cerca
de 5 mil pessoas.
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Encontro da Águas
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Lago de Tefé

onde dormir

GUIA DE BOLSO
WWW.VISITETEFE.COM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Aêdra Praia Hotel
Hotel Anilce’s
Egas Hotel
Hotel Dona Lita
Hotel Aracati
Hotel Patrícia
Hotel Panorama
Monte Carlos II
Pousada Pernambuco
Pousada Santa Teresa
Stylos Hall Hotel
Hotel Oliveira II
Hotel Oliveira I
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

onde comer

Lugares para visitar

14 Restaurante Tabatinga

25 Seminário São José

15 Restaurante Stylo’s

26 Mercado Municipal

16 Pizzaria Varanda’s

27 Área de Lazer da Muralha

17 Restaurante Grão de Mostarda
18 Padaria Luzitana
19 Padaria Du Caiá
20 Opção Grill
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28 Catedral de Santa Teresa
29 Lago de Tefé
30 Praça Túlio Azevedo

21 Rose’s Doces e Tortas

31 Encontro das Águas

22 Restaurante Ki Papo

32 Praia da Ponta Branca

23 Panificadora Saborosa

33 Praça Remanso do Boto

24 Pizzaria Toya

34 Rádio Educação Rural de Tefé

floresta nacional de Tefé

informações e serviços
Banco do Brasil (BANK)
Caixa Econômica (BANK)
Banco do Bradesco (BANK)
Amazonaves Taxiaéro (Air Taxi)
Passagens Ajato (Fast Boat Tickets)
Motivos Turismo (Travel Agency)
Escritório Pousada Uacari
Secretaria de Turismo e Comércio
Correios
Ponto de ônibus da Zona Rural
Eganet - Lan House
OTA Turismo (Travel Agency)
antiga ega, nossa princesa

Tefé, encotro das águas e encantos

A

Por que conhecer Tefé?

lém de está localizada no coração da
Amazônia. Tefé é uma cidade rodeada de
belezas naturais, abriga uma rica biodiversidade. Suas
paisagens lindas compostas por florestas de igapó,
floresta de várzea e floresta de terra firme marcam
cenários inesquecíveis para os visitantes. Tefé é o
portão de entrada para conhecer a Reserva Mamirauá,
patrimônio natural da humanidade. Sua história é rica
em cultura e religiosidade que atravessa gerações até
os dias de hoje.
O povo tefeense é afável, solidário e gostam de receber
visitantes e certamente você será recebido com sorriso
estampado no rosto. Lembre-se de nosso ditado
popular:“Quem come da nossa castanha e do nosso
tambaqui jamais vai querer sair daqui”!
Seja muito bem vindo a Tefé!

Nossa Gastronomia

EMBRATUR

POPULAÇÃO: 62.230 hab
CLIMA: Equatorial
PERÍODO DA CHEIA: Dezembro á Julho
PERÍODO DA SECA: Julho á Dezembro

TELEFONEs ÚTEIS
TURISMO EM TEFÉ - TOURISM IN TEFÉ
@TEFETURISMO

POLÍCIA:190
HOSPITAL: 192
INFRAERO: (97) 3343-9500
DISK-TAXI: (97) 3343-3455

SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE TURISMO
secretariadeturismo.tefe@gmail.com

Uma área natural protegida por lei, gerida pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com a
participação das comunidades tradicionais locais. A
riqueza natural, associada à história, aos modos de vida e
aos saberes das populações tradicionais, fazem da Flona
um ótimo destino para quem busca vivenciar uma
experiência autêntica. As atividades realizadas respeitam
as condições do clima da região (período de cheia,
vazante e seca), o calendário das atividades produtivas
das comunidades e as características ecológicas das
espécies da floresta.

Nesse roteiro, sugerimos você pegar uma de nossas
catraias e conhecer o nosso encontro das águas, em Tefé
o encontro é com o rio Tefé e rio Solimões, beleza ímpar
onde poder ser apreciado os botos cor de rosa e tucuxi
que alí moram, seguindo o passeio, vá até a comunidade
da Missão, conheça o local onde Tefé começou.
Conversar com os moradores antigos são momentos que
marcam a visita. Arquiteturas históricas são partes de um
passado glorioso. Ao sair da Comunidade da Missão a
sugestão é que esse roteiro termine na orla da Muralha
onde podes beber uma água de coco bem gelada e
contemplar o por do sol no Lago de Tefé.

Inicialmente sugerimos a visitação no seminário São
José, os padres são responsáveis pela visitação no local,
eles apresentarão todas as dependências do local (para
visitação é necessário verificar a disponibilidade de dia e
horário com os padres). Visita na Rádio Rural que guarda
parte da história da cidade, e principal fonte da história da
comunicação na cidade, a visita também deve ser
agendada com antecedência, e finalizando esse roteiro,
nossa sugestão é que você se dirija até a Catedral de
Santa Teresa D’avila, a santa que é a padroeira da
cidade.

A gastronomia tefeense é rica, em aves silvestres, peixes
e frutas que geralmente são encontradas em Tefé. Você
pode encontrar pratos como a caldeirada de Pirarucu
com leite de Castanha e peixes assados na folha da
bananeira recheado com temperos típicos. Todos os
pratos acompanhados com farinha de mandioca são
simplesmente irrecusáveis. Sem falar da diversidade de
sucos da região, e de nossos doces a base de frutas
como Cupuaçu, Graviola, Araçá e de Castanha, sendo a
fruta que mais faz jus a grande festa da cidade, a Festa da
Castanha.

