
 

Maceió, a capital de Alagoas! 

O litoral norte de Alagoas é conhecido como Costa dos Corais. 

Possui a segunda maior barreira de corais do mundo, com 130 km 

de extensão, realçados pelo verde dos coqueiros e o azul intenso 

do mar. A exuberância das piscinas naturais criadas na barreira de 

corais com a biodiversidade da vida marinha aí existente são atrac-

ções de uma beleza indescritível.  

Maceió, capital do estado, com o nome derivado do índio tupi 

“Maçay-ok”, que significa “O que tapa o alagadiço”, tem 40 Km de 

litoral e 22 Km de lagoa e canais, desperta paixão pelas belezas 

naturais, culturais e históricas. Não pode deixar de passear nas  

lagoas Mundaú e Manguaba, junto à cidade, entre ilhas e canais  e 

ir ver o encontro das suas águas com o mar; de dar um passeio na 

orla marítima, a mais bonita e iluminada do Brasil, tomando uma 

água de coco e olhando o balonçar das jangadas que vão e vêm 

das piscinas naturais, situadas 2 km ao largo, em frente da praia de 

Pajuçara, excelentes para um relaxe em águas mornas e cristali-

nas. Deverá também conhecer o Pontal da Barra,  o bairro bucóli-

co  na margem da Lagoa Mundaú, onde as rendeiras tecem o filó, 

renda de origem portuguesa tipicamente alagoana.  
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GALÉS DE MARAGOGI 

ILHA DO CARLITO NA LAGOA MUNDAÚ  

Maragogi, praias de sonho! 

Maragogi é o segundo destino turístico do Estado de Alagoas e 

não podia ser por menos. As Galés de Maragogi, piscinas naturais 

localizadas a 6 km da costa, na barreira de corais, são o ponto 

máximo de uma experiência única que aproxima o homem da 

natureza. As águas quentes e transparentes permitem nadar com 

prazer e relaxe, fotografar grande quantidade de peixes coloridos, 

ver corais formados durante milhares de anos e toda uma biodi-

versidade marinha que enche o oceano de cores e de vida. 

O passeio é feito em dias e horários que variam de acordo com a 

tabela das marés. Deverá visitar-se o local durante a maré baixa. 

Por causa da preservação ecológica, cada barco pode ficar apenas 

duas horas no local, o que é o suficiente. Aproveite para esquecer 

os problemas e relaxar ao lado de diversas espécies de peixes e 

outros pequenos animais marinhos. 



Praias! 

Todo o litoral do Estado de Alagoas tem magníficas praias.  A sul de 

Maceió destacamos a Praia do Gunga. Em Maceió destacam-se as 

praias de águas serenas: Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, Guaxuma, 

Garça Torta, Mirante da Sereia, Pratagy e Ipioca.  

Maragogi possui 23 km de praias de pura beleza, piscinas naturais e 

rios, um conjunto encantador e exuberante. Além das Galés de 

Maragogi, temos, de sul para norte, a Praia de S. Bento, Praia do 

Camacho, na foz do rio Maragogi, Praia de Maragogi, Burgalhau, 

Praia de Barra Grande, a Praia do Antunes e a Praia do Dourado. 

 

Informações Úteis:  
 Clima : Maceió e Maragogi ficam na Região Nordeste do Brasil, em plena zona tropical e banhada pelo Oceano Atlântico, 

 têm clima quente e húmido com a precipitação concentrada no outono e inverno do hemisfério sul.  

 As temperaturas médias (máxima /mínima diurnas) são: 

  
  Época Alta: A melhor altura para visitar Maceió e Maragogi é de Outubro a Março. 

 Como chegar: Via aérea, com a TAP, em voos directos de Lisboa para o Recife. Transporte terrestre para Maragogi 125 

 km a sul do Recife e para Maceió 256 km a sul do Recife. 

 Passaporte/Vistos: Necessita ter um passaporte válido mas não precisa de qualquer visto. 

 Moeda e Cartões de Crédito : A moeda do Brasil é o Real e 1 Real vale cerca de 30 cêntimos do euro. 

 Corrente eléctrica: No Brasil a corrente eléctrica varia conforme a cidade. Pode ser de 220 ou 110 V. Em Maceió e Mara

 gogi é de 220V mas as tomadas são diferentes pelo que são necessários adaptadores. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
30/22 30/22 30/23 30/23 29/22 28/21 27/21 27/20 28/15 28/21 30/22 30/22 

Gastronomia e Festa! 

A culinária alagoana é uma mistura das tradições dos portugueses, 

dos índios e dos africanos. Em Maceió destacamos, nos restauran-

tes, o Espaço Vera Moreira, o Akuaba e o Bistrô Fernandes. Os 

bares mais famosos são o Lopana, bar de praia com música ao vivo 

e o Alagoana, o Milky Beach Pub e o Seu Jorge Petiscaria. Na vida 

nocturna destaca-se o Foca Bier e o Bar do Lampião. 

Em Maragogi recomenda-se uma visita ao Restaurante Frutos do 

Mar onde os mariscos e o peixe são reis.  

 
 

Para reservas ou informações contactar: 
A SUA AGÊNCIA DE VIAGENS 

 
 
 

 

Em Portugal: 

SÓ PARA AGÊNCIAS DE VIAGEM 
 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt  
Telefone : 965663672 

Hotéis! 

Em Maceió recomendamos os hotéis de 5* Ritz Lagoa da Anta 

Resort Urbano, Jatiuca Resort Urbano e Maceió Atlantic Suites, os 

4* Hotel Salinas de Maceió, Hotel Ritz Suites Home Service, Hotel 

Maceió Mar e Hotel Briza Tower e os 3* Hotel Enseada Praia, 

Hotel Costamar e Hotel Ritz Praia. Em Maragogi recomendamos os 

hotéis de 5* Hotel Salinas de Maragogi e Hotel Grand Oca de 

Maragogi, ambos “tudo incluído”, o 4* Hotel Praia Dourada Mara-

gogi e o 3* Hotel Caju Praia Maragogi. HOTEL SALINAS DE MARAGOGI 

MACEIÓ ATLANTIC SUITES VISTA MAR 

PRAIA DO GUNGA 


