
 

A Capital da Amazónia! 
Manaus, a capital do estado da Amazónia, cujo nome deriva do 

nome da tribo dos Manaós, habitantes da região dos rios Negro e 

Solimões, nasceu à volta do forte de S. José da Barra do Rio 

Negro, erigido pelos portugueses na margem esquerda do rio 

Negro, na zona de confluência com o rio Solimões. É aqui que se 

dá o “Encontro das Águas”, um fenómeno natural causado pelo 

encontro das águas barrentas do rio Solimões com as águas escu-

ras do Rio Negro, que percorrem cerca de seis quilómetros sem se 

misturarem devido às diferença de temperatura, densidade e 

velocidade das correntes. A região recebeu o prémio de “Melhor 

Destino Verde da América Latina” em 2009 e conta com vários 

hotéis de selva na sua área metropolitana que permitem desfru-

tar de toda a luxúria da floresta amazónica.   

O período de ouro da exploração da borracha na amazónia, que 

impulsionou o desenvolvimento do estado entre o fim do século 

XIX e o início do XX, deixou uma grande quantidade de belos edífi-

cios na cidade.  O Teatro Amazonas, símbolo da cidade, inaugura-

do em 1896 é o principal remanescente. Boa parte do material 

utilizado na sua construção veio da Europa. Não deixe de visitar o 

seu interior, que reúne colunas de mármore, espelhos de cristal, 

lustres venezianos e pinturas que revestem a abóbada e o tecto. 

Num circuito pela cidade, não deixe de visitar também o Palácio 

do Rio Negro, construído em 1903 como residência de um rico 

alemão comerciante de borracha, o Palácio de Justiça do Amazo-

nas e o Palacete Provincial, a antiga sede da polícia estadual 

transformada num amplo centro cultural. O Mercado Municipal 

Adolfo Lisboa, construído em 1883 como réplica do mercado “Les 

Halles” de Paris é um excelente local para compras de artigos 

regionais.  A loja Ecoshop que funciona no Largo de São Sebasti-

ão, de frente para o Teatro Amazonas, é também um excelente 

local para compra de peças de artesanato indígena e nas suas 

prateleiras podem encontrar-se cestos, camisolas e jóias feitas 

com materiais da Amazónia e metais preciosos. E não pense que 

Manaus não tem praia - na praia da Ponta Negra pode, além de 

tomar banho no rio Negro, assistir a um pôr do sol onde os tons 

de violeta, rosa e laranja se reflectem na água. 
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Informações Úteis:  
 Clima : O clima de Manaus é considerado tropical húmido, com temperatura média anual de 26,7 °C e humidade do ar 

 relativamente elevada durante o ano. O índice pluviométrico é elevado, em torno de 2 300 milímetros anuais. 

 As temperaturas médias (máxima /mínima diurnas) são: 

  
  Época Alta: A melhor altura para visitar Manaus é todo o ano porque a temperatura está sempre boa.  

 Como chegar: Via aérea, com a TAP, com voos à partida de Lisboa directos ou via outras cidades brasileiras.  

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

 Corrente eléctrica: No Brasil a corrente eléctrica varia conforme a cidade. Pode ser de 220 ou 110 V. Em Manaus é de 

 110V. 
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31/23 30/23 30/23 31/23 31/23 31/23 31/23 33/23 33/24 33/24 32/24 31/23 

Gastronomia! 

Os peixes, são simplesmente deliciosos e completamente diferen-

tes dos peixes de água salgada. Macios e sempre bem preparados, 

o tucunaré assado, pirarucu de casaca e costela de tambaqui são 

pratos superpopulares. As frutas da amazónia também estão muito 

presentes à mesa. Já ouviu falar de tucumã, cupuaçu, buriti ou 

taperebá? 

Para reservas ou informações contactar: 

 

 

 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  
Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director) 

  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) 

 daniel@globalmundi.com.br   

Em Portugal: 
DMClinks – Destinos MC 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  

Telefone : 965663672 
www.dmclinks.pt 

Hotéis! 

Na zona de Manaus a hospedagem pode ser feita em hotéis urba-

nos e em hotéis de selva. Recomendamos uma combinação dos 

dois para uma experiência mais completa. Nos hóteis urbanos, na 

categoria de 5* recomendamos o Hotel Tropical Manaus. Na cate-

goria de 4* recomendamos o Hotel Caesar Business Manaus, o 

Hotel Quality Manaus, o Hotel Intercity Premium Manaus e o 

Hotel Park Suites. Na categoria de 3* recomendamos o Hotel Go 

Inn. Nos hotéis de selva existem pacotes com pensão completa a 

partir de 2 noites, incluíndo tranfers e passeios locais nos reco-

mendados Lodge Ariaú Amazon Towers e Ecopark Lodge.  GOLFINHOS DO AMAZONAS 

HOTEL TROPICAL MANAUS 

LODGE ARIAÚ AMAZON TOWERS ECOPARK LODGE 

PÔR DO SOL NO RIO NEGRO 

Venha conhecer a selva! 

A partir dos hotéis de selva pode fazer passeios de reconhecimen-

to do rio negro e dos seus igarapés em canoa motorizada, cami-

nhadas na selva e visitar aldeias de nativos. E que tal uma pescaria 

de piranha ou fazer uma focagem de jacarés, à noite no rio. Se 

gosta de golfinhos pode vir nadar com os botos do Amazonas. 

Gostaria de subir o rio negro até uma aldeia em palafita ou sair do 

hotel em canoas para apreciação do maravilhoso nascer do sol na 

Amazónia, com oportunidade de avistar pássaros na alvorada?  


