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MAPA COLABORATIVO DE TERESINA

I - Música: Cabeça de Cuia | Teófilo Lima
Ehhhhhhhhhhhhhhh! Cabeça de Cuia!!!
Vê se tem cuidado cum essa cara do Diabo

II - Poema: Dois rios | Adriano Lobão 
Aragão
há em minha terra dois rios
silenciosos
um
estendido em verde tapete de aguapé
onde não mais trafegam canoas
apenas diminutas criaturas buscando seu 
pasto

III - Poema: XXVIII | Demétrios Galvão
Nem rio
Nem rua
O que me perpassa são pontes 
Sem vírgulas
Sem pontos
Ininterruptamente

IV - Poema: Kency Porta | Alex Sampaio
No imaginário daqui, mais que um Torquato
De capa, saia, dreads, turbante e maquiagem 
pelas ruas do Centro 

V - Poema: postcard/57 | Paulo Machado
Nas tertúlias do Clube dos Diários
Uma geração embarcava no marasmo
Esquecendo tudo mais

VI - Poema: Eu sou tal qual o Parnaíba: 
existe… | Da Costa e Silva
Eu sou tal qual o Parnaíba: existe
Dentro em meu ser uma tristeza inata,
Igual, talvez, à que no rio assiste
Ao refletir as árvores, na mata…

VII - Livro: Palha de Arroz |  Fontes Ibiapina
Palha de arroz, deste autor, é um romance 
que mistura realidade com ficção. É também 
um romance social, documental e de denún-
cia. Focaliza a Teresina de 1940 (durante a 
“Era Vargas”) e conta a história de pessoas 
à margem da sociedade que sofreram com 
incêndios criminosos dos casebres da periferia 
da cidade. 

VIII - Música: A Rua | Torquato Neto
Ê, São João, é, Pacatuba
Ê, rua do Barrocão

IX - Poema: O Rio | H. Dobal
Meu rio Parnaíba feito lembrança 
não corre mais entre barrancos.

X - Poema: Rio Poti | Ruthênio Fiúza
um desencontro de homens
   e águas...
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1   PROJETO VIRTUDE CAPOEIRA
CEU Santa Maria da Codipi - Av. Min. Sérgio Mota, 3591-3593 
CEU Portal da Alegria - Rua Miguel Adad, S/N 
Nascido em 1999, o grupo de capoeira já realizou mais de 20 
eventos e formou vários contramestres. As práticas acon-
tecem em diferentes pontos da cidade, incluindo o CEU 
da Santa Maria da Codipi. Todos são bem-vindos, indepen-
dente de condição física ou financeira. Dica: tem um CEU 
no bairro Portal da Alegria, quem sabe lá não rola capoeira 
também? Mestre Idalberto Roque | Tel (86) 99434-1315

2  MATEUS CASEIRÃO
Quadra 07 Casa 35 Setor C - Mocambinho 1 
Você é tão brocado que comeria um boi inteiro? Pois o 
Mateus Caseirão pensou em você quando criou o Turbo 
V8. Lá você é desafiado a comer sozinho o sanduíche que 
pode ser dividido entre até seis pessoas. Além disso, tem 
panelada aos sábados. Tudo isso com um toque caseiro, 
literalmente, já que a lanchonete é na casa do cozinheiro. 
Seg a Sáb 18:40 - 22:30

3  DOGUERIA QUARESMA
Quadra 02 Casa 20 Setor B - Mocambinho 1 
A barca aqui não é de sushi. Ela vem com dois cachorros-
-quentes, uma porção de batata-frita e várias coxinhas. 
Perfeito para dividir por dois. Fica a dica para um primeiro 
encontro romântico. Seg a Sáb 18:00 - 22:00

4  Ô DE CASA
Quadra 46 Casa 04 - Mocambinho
Aqui a decoração e a comida fazem você se sentir como 
se estivesse na casa dos seus avós, 40 anos atrás. Reco-
mendamos uma cerveja gelada, acompanhada de uma 
mão de vaca, caseira de verdade. Ter a Dom 17:30 - 03:00

5  SNACK BAR
Alameda Domingos Afonso Mafrense x R. Des. Flávio Fur-
tado - Poti Velho
Em uma esquina do bairro Poti Velho, uma lanchonete 
simples esconde o sonho de muitos vegetarianos: uma 
bomba recheada somente com queijo. Isso mesmo, sem 
embutidos. Quem não é veggie pode desfrutar da versão 
tradicional, com queijo e presunto. E ainda tem suco de 
fruta, barato e geladinho como todo suco de fruta deve 
ser. Todos os dias 7:30 - 19:00

6  ENCONTRO DOS RIOS 
R. Des. Flávio Furtado - Olarias 
Teresina nasceu nessa região, cercada por rios, lagos e 
lendas. Aproveite para visitar o Polo Cerâmico ali per-
tinho e conhecer o trabalho dos nossos artesãos, feito 
com a argila extraída na margem do rio Poti. Todos os 
dias 08:00 - 17:00

7  ASTRONAUTA DISCOS
Rua Manoel Teodoro, 524-584 - Camacho
Imagina quão daora é pensar que a melhor loja de LPs 
de Teresina fica na periferia? Pois é. Isso é a Astronauta 
Discos. Destaque para a qualidade dos vinis, a maioria é 
novíssimo.  Seg a Sex 08:00 - 18:00 | Sáb 08:00 - 15:00

8  PARQUE ZOOBOTÂNICO DE TERESINA
Rodovia PI 112, Av. Kennedy, s/n - Morros
Ativo desde a década de 1970, o parque é o mais antigo 
em funcionamento na cidade. Tem estrutura para a prá-
tica de esportes ao ar-livre, arvorismo e convívio com 
animais. Todos os dias 07:00 - 18:00

9  CLÓVIS ROCK BAR
R. Horizontina, 158 - Vale Quem Tem
Se quiser ouvir um heavy metal acompanhado de uma 
cerveja gelada, cola lá. Mas se você quer colocar em dia 
aquela série ou assistir partidas da NFL e lutas da UFC...  
cola lá também! Todos os dias 16:00 - 04:00

10 BUEIRO DO ROCK 
Av. União 2731 - Memorare
“Casa de família” headbanger talvez seja a definição mais 
adequada para o Bueiro do Rock. Pai, mãe e filhos co-
mandam a casa de show, bar e estúdio. Tudo ao mesmo 
tempo. Uma das melhores estruturas independentes 
da cidade. Consultar programação de shows | Tel (86) 
98816-7025

11  SEU CUSCUZ
R. Fidalma Martins de Carvalho, 4355, calçada do Condo-
mínio Santa Marta - Ininga
Seu Cuscuz não vende cuscuz, e sim cachorro quente 
caseiro, com a destreza de quem tem anos de prática e 
uma fila de clientes sedentos por sua iguaria. Fica na cal-
çada, em frente ao condomínio Santa Marta e é muito 
frequentado por quem mora perto da UFPI. Dom a Sex 
20:00 - 23:00

12  TININDO & TRINCANDO 
R. Benício Olímpio de Melo, 4085-4115 - Ininga
Se você estuda ou estudou na UFPI, provavelmente já ma-
tou aula para frequentar um dos bares dos arredores da ins-
tituição. O Tinindo&Trincando fica quase dentro do campus 
e o preço condiz com a condição financeira de estudante. 
Às vezes rola música ao vivo. Ter a Sáb 18:00 - 01:00

13  QUINTA CAPA
Rua Dirce Oliveira, 3047 - Ininga
A primeira loja especializada em quadrinhos da city (não 
temos muitas lojas dessa categoria aqui). Oferece opções 
variadas de gibis, mangás e livros. Mas o melhor é que 
lá você pode adquirir obras de quadrinistas locais e até 
bater um papo com alguns deles, inclusive os próprios 
donos do lugar. Fique de olho para os dias de bazar. Seg 
a Sáb 14:00 - 19:00

14  GALERIA THE DOORS
Rua General Adelmar Rocha, 2525 - Horto 
Espaço de co-working mais completo da cidade. Lá tem 
uma loja que vende produtos de artistas independentes, 
uma sala de exibição e escritórios para aluguel, além de 
um estúdio de gravação. O ambiente externo também é 
muito agradável, com jardim e uma horta que é puro amor. 
Consultar programação de eventos e horários de funcio-
namento de lojas e escritórios | Tel (86) 98801-4240

15  ALQUIMIA CAFÉ BAR  
Av. Nossa Sra. de Fátima, 2050 - Ininga
Nosso mapa praticamente nasceu aqui! Muitas das reu-
niões que deram origem a esse mapa ocorreram no Al-
quimia. A explicação: o café tem várias tomadas dispo-
níveis, wi-fi aberto, música agradável, opções de comida 

local e vegana, cafés especiais, e, além disso, é uma gale-
ria de arte. Ou seja, o ambiente ideal para bater um papo 
ou ter uma reunião de trabalho. Seg a Sáb 16:00 - 22:00

16  ORELHA DE VAN GOGH 
Av. Nossa Sra. de Fátima, 2727 - Sala 01 - Jóquei
Quem diria que a orelha do pintor gosta mesmo é de ou-
vir música latina? Playlist mais variada impossível! O bar 
é rodeado por outros bares, mas segue há 10 anos sendo 
o ponto de esquenta dos rolês alternativos de Teresina. 
O caldinho de feijão é uma delícia! Todos os dias 17:00 
- 02:00

17  RAMBEER TASTING ROOM 
R. Visc. da Parnaíba, 1316 - Fátima
Cervejaria artesanal. Toda terça você leva seu disco de vinil 
para tocar na vitrola de lá e ganha uma taça por conta da 
casa. Cheers! Ter a Sex 17:30 - 00:30 | Sáb 10:00 - 00:30 

18  PARQUE DA CIDADE
Av. Duque de Caxias, 3470-1 - Primavera
O parque é da cidade inteira, mas é mais frequentado por 
moradores dos bairros vizinhos. Quem não o frequenta 
está perdendo as várias paisagens distintas do lugar: es-
paços sombreados com vegetação densa e quadras de 
esportes. Ter a Dom 6:00 - 22:00

19  ESCOLA DE MÚSICA DONA GAL
Rua Pedro Brito, 1960 - Parque Alvorada
Na Escola de Música Dona Gal, crianças e adolescentes 
de Teresina são educados musicalmente no universo da 
música erudita e popular. Como a escola cresceu muito, 
as aulas gratuitas de diversos instrumentos musicais (de 
corda, sopro, percussão…), antes oferecidas na casa da 
violinista Wânia Sales, passaram a ser ministradas no pré-
dio da Unidade Escolar Professora Helena Aquino. Con-
sultar calendário de cursos | Tel (86) 3213-2587 | (86) 
99979-4457

20 PARQUE LAGOAS DO NORTE
Av. Boa Esperança - Matadouro
Luan Rusvell • 25 Anos • Ativista Social
“A cidade é fruto dos desejos de seus habi-
tantes e, por isso, é preciso muito mais que 
técnica para resolver os problemas urbanos. Em Teresina, os 
movimentos populares têm reivindicado seu espaço frente 
à rapidez com que nossa cidade vem se transformando. Na 
Zona Norte, berço da cidade, comunidades tradicionais de 
pescadores e vazanteiros têm se auto-organizado e usado 
suas vozes como importantes ferramentas para alcançarem 
seu direito à cidade. (É assim que eles estão) reivindicando 
seu território dentro do maior projeto de urbanização da 
capital: o Programa Lagoas do Norte. Para os habitantes do 
norte de Teresina, a região é muito mais que um polo turísti-
co, e o valor da terra ultrapassa a lógica do solo urbanizado 
imposta pelo capital imobiliário. Os desejos de quem vive 
nessa parte da cidade se manifestam na harmonia com que 
convivem com as belezas naturais de lá  e sua resistência 
tem sido um verdadeiro exemplo de participação popular 
nos rumos da cidade.” 

21  MALUSANDO
Rua Prof. Lídia Cunha, 2079C - Primavera I
Ateliê da jovem fashion designer Malu, que cria várias rou-
pas descoladíssimas, com muitas cores e estampas. Ela 
também costura sob encomenda, então nem se preocu-
pa se você gostou de um modelito que já foi vendido ou 
se viu um look babado numa revista e quer copiar. Malu 
Brito | Tel (86) 98806-8248 | (86) 99853-0275

22 ARENA GAME SHOP
Rua Otávio Falcão, 2042 - Primavera I
Se você não sabe nem por onde começar no universo dos 
Trading Card Games, um bom começo é visitar essa loja. 
Pequena, aparência de casa de bairro, mas bem sortida em 
brinquedos, miniaturas, camisetas, jogos de tabuleiro, e os 
famosos card games. Você pode até alugar um deck de Yu-
-Gi-Oh! para aprender a jogar. Sex a Dom 14:00 - 17:00 

23 CENTRO CULTURAL DE LÍNGUAS PADRE 
RAIMUNDO JOSÉ
Rua 1º de Maio, 2371 - Primavera
Não há dúvidas de que aprender outras línguas é muito 
importante, seja para dar uma força nos estudos, seja 
para acompanhar séries sem legenda. O CCL tem turmas 
de inglês, espanhol e francês nos turnos da manhã, tarde 
e noite, e oferta vagas para estudantes da rede pública 
e para a comunidade. Seg a Sex 08:00 - 11:00 | 14:00 - 
17:00 | 18:00 - 21:00 

24 ELEMENT 4 CARD GAMES
Av. Centenário, 941-2 - Aeroporto
Essa loja é especializada em Trading Card Games (para 
você que não faz ideia do que isso seja, sugerimos dar 
uma passadinha lá). Tem Yu-Gi-Oh!, Magic e Pokemón. Aos 
finais de semana rola torneio. Todos os dias 14:00 - 20:00

25 AQUEDUTO DO PIRAJÁ
Av. Maranhão, próximo ao Iate Clube de Teresina - Pirajá 
Difícil passar batido por esse curioso marco urbano feito 
de tijolos e barro. O objetivo da construção é um mistério 
e poucos sabem ao certo sua origem. Por isso, acredita-
mos que ele seja uma espécie de Stonehenge teresinense. 
Se encontra no terreno de uma instituição, ou seja, é pre-
ciso uma autorização para visitá-lo (ou discrição hehehe). 
Visitação restrita.

26 PEDAL NOTURNO
Evo Bikes - Av. Homero Castelo Branco, 383 - Ininga  
Giro Radical - Av. Nossa Sra. de Fátima, 1324 A - Jóquei
Teresina tem dois passeios ciclísticos noturnos e qualquer 
pessoa pode participar. Durante os passeios há toda uma 
organização, com carro de apoio orientando o trajeto e 
resgatando os “cansados”. Não há taxa para participar do 
passeio, mas há produtos à venda como água, isotônicos 
e lanches com preços acessíveis. E se você não tiver uma 
bicicleta, você pode alugar uma para o passeio na Evo Bi-
kes ou na Giro Radical. Ter 19h Cruzamento Av. Miguel 
Rosa x Av. Frei Serafim e Giro Radical | Qui 19h Evo Bikes 
e Giro Radical | Saída às 20h. 

27 ESTÚDIO/GALERIA LOUVRE TATTOO
Rua Dálias 2-86 - Morada do Sol 
Louvre tattoo é um estúdio de tatuagem novo e com 
conceito contemporâneo. Além da arte de pintar a pele, 
lá você pode conferir exposições artísticas ou assistir a 
filmes clássicos. Todos os dias 10:00 - 21:00

28 ZAZZARONI RISTORANTE E PIZZARIA
Av. Senador Área Leão, 2715 - São Cristóvão 
Comer pizzas e massas preparadas à moda italiana parece 
um sonho distante pra você? Aqui não é! E a qualidade é 
garantida pelo proprietário do ristorante, o italiano Enrico 
Zazzaroni. Também tem pizzas brasileiras, daquelas bem 
recheadas. Ciao! Todos os dias 18:30 - 23:00

29 TOCCATA
Rua Angélica 920 - Fátima
O acervo da Toccata abrange desde música clássica a The 
Rolling Stones. Resiste bravamente ao mundo soberano 
da música digital e dos streamings. Lá você também en-
contra obras musicais e literárias de artistas piauienses. 
Seg a Sáb 09:00 - 19:30

30 CAFÉ DA GOTA SERENA
R. Anfrísio Lobão, 520 - Jóquei
Um espaçozinho acolhedor com um cardápio “da gota se-
rena”. Para sentar, sentir o cheiro do café e apreciar os bo-
los e as tortas, tudo sem pressa. Falando nisso, recomenda-
mos a torta de maçã, servida com doce de leite. Seg a Sex 
15:00 - 21:00 | Sáb 08:00 - 11:00 e 15:00 - 21:00

31  EQUIPE ALTA AVENTURA
Ponte Estaiada João Isodoro França - Av. Raul Lopes - Fátima
Se você já cruzou a Ponte Estaiada domingo pela manhã, 
é provável que já tenha visto o pessoal da Alta Aventura, 
com seu conhecido uniforme verde e branco, descendo 
a ponte de rapel. E é provável que tenha pensado “Um 
dia eu crio coragem pra descer também”. Pra te dar um 
empurrãozinho nessa decisão, precisamos dizer o quanto 
a Equipe é bem preparada e zela pela segurança nos míni-
mos detalhes. O material de proteção é completo, tudo é 
novinho, o preço da descida é acessível e destinado à ma-
nutenção dos equipamentos. Os instrutores são bem-hu-
morados e estão ali para tornar a experiência bem diverti-
da. Gente de toda idade pode participar! E não se arrisque 
com o desconhecido: se você criar coragem para praticar 
o rapel, procure uma equipe qualificada como a Alta Aven-
tura. Consultar calendário de atividades na página do 
Facebook @altaaventura. 

32 SANATÓRIO MEDUNA
Av. Contorno Shopping, s/n - Porenquanto
Camila Fortes • 22 Anos • Jornalista e 
Pesquisadora
“O (sanatório) Meduna (foi) um marco na 
história da psiquiatria piauiense, pois lá foi reproduzido o 
primeiro aparelho de eletrochoque do Brasil, além da uti-
lização de outros métodos considerados avançados para 
a época. Durante seus 56 anos de funcionamento, pelo 
hospital psiquiátrico passaram esquizofrênicos, bipolares, 
depressivos, alcoolistas, moradores de rua, homossexuais e 
várias outras pessoas que apresentavam algum comporta-
mento desviante. A memória do sanatório Meduna se faz 
presente na estrutura ainda existente, revelando caracterís-
ticas e detalhes que não se apagaram ao longo do tempo.” 
Igreja aberta à visitação | Visitação restrita ao sanatório.

33 QG DA LUTA
Rua Desembargador Pires de Castro, s/n, no Clube do Mar-
quês - Marquês
O Projeto Esportivo Quartel General da Luta, ou - para 
os íntimos - QG da Luta, é conduzido pelo Prof. Major 
Oliveira e é uma fábrica de campeões de jiu jitsu e M.M.A, 
tendo formado vários atletas desde 2006. Vale a pena 
prestigiar o projeto lá no Clube do Marquês! Oss! Tel (86) 
99802-4109

34 COLD BEER
Av. Santos Dumont, 263 - Vila Operária
A cerveja mais gelada da cidade só podia estar no Cold 
Beer. O bar oferece várias opções de cervejas, das mais 
baratas às mais exóticas. Seg a Qua 17:00 - 0:00 | Qui à 
Dom 11:00 - 0:00

35 AVENIDA SANTOS DUMONT 
É a avenida mais bonita da cidade por conta dos oitis cen-
tenários (e não pelos “neem da Índia” que chegaram há 
pouco tempo em Teresina, que trouxeram consigo muitos 
problemas ambientais). 

36 CL MÚSICA
Rua Coelho de Resende, 846 - Marquês 
Você, que sonha em tocar guitarra como o Slash, saiba 
que isso requer muita dedicação. Mas tem uma pessoa 
que pode te ajudar. O Carlinhos Levy é um guitarrista 
massa que dá aulas de iniciação e formação musical de 
diversos instrumentos, em especial violão e guitarra. As 
aulas são voltadas para aqueles que nunca tocaram nada, 
mas também para aqueles que querem desenvolver a téc-
nica. Tel (86) 99951 6896

37 ESPAÇO CULTURAL SÃO FRANCISCO
R. Gabriel Ferreira, s/n - Mercado do Mafuá
Quantos metros quadrados um espaço cultural precisa 
ter? Com certeza menos do que você imagina. O Espa-
ço Cultural São Francisco, no mercado do Mafuá, é um 
dos menores espaços culturais do mundo, mas nem por 
isso é menos denso artisticamente. É também um sebo 
de livros. Seg a Sáb 08:00 - 12:00 e 14:30 - 17:30 | Dom 
07:30 - 12:00

38 PERNAMBUCO DREAM BAR 
Av. Miguel Rosa, 1610 - Centro (Norte)
Lugar perfeito para começar ou terminar qualquer rolê, 
mesmo que ele dure até o dia clarear. Comida típica raiz. 
Todos os dias 10:00 - 05:00

39 TOCA DO PLÁCIDO TERESINA E PUB24 
R. 24 de Janeiro, 1118 - Centro (Sul) 
Liberdade é regra na Toca do Plácido (Ter a Sáb 18:00 
- 02:00). Entre e fique à vontade. Você pode sentar no 
espaço interno, no terraço de cima ou nos corredores 
externos. Toca MPB e vende cerveja litrão. Em frente ao 
PUB24 (Ter a Sáb 18:00 - 02:00), que é um dos poucos 
bares LGBT que sobreviveram no Centro da cidade. Tem 
uma jukebox que é muito cobiçada noite adentro. 

40 DODOIA LANCHES
R. Eng. Sampaio, 251 - Cabral
A bomba da Dodoia é uma iguaria feita de massa salgada, 
mortadela, mussarela e queijo coalho frita por imersão. 
A particularidade fica por conta do peso: quase um qui-
lo. É comendo e a massa derretendo na boca. Seg a Sex 
16:00 - 22:00

41  CAFÉ SOBRENATURAL  
Av. Frei Serafim, 110 - Parque da Cidadania - Centro (Norte)
O Café Sobrenatural do Coletivo Salve Rainha é coisa de 
outro mundo. Une gastronomia e expressões artísticas. 
Sempre tem uma muvuca, rodas de conversa sobre as-
suntos importantes e muita positividade. É um quiosque 
do Parque da Cidadania. É ótimo parar lá e tomar uma 
água de coco gelada. Qui a Dom 16:00 - 21:00

42 LÂMPADA MÁGICA SALGADOS 
Rua 1º de Maio, 131 - Marquês
Tradicional bomba feita na hora, pra comer quentinha, 
muito saborosa e com presunto (é presunto mesmo!) 
cortado em cubinhos. Muitos dizem ser a melhor bomba 
da cidade. Seg a Sex 7:30 - 11:00 | 14:30 - 18:00  

43 ESTAÇÂO PIAUÍ DIGITAL
Rua Arlindo Nogueira, s/n - atrás da Biblioteca Des. Crom-
well de Carvalho - Centro (Norte)
A Estação Piauí Digital rendeu bons frutos. Um deles é 
o grupo PyLadies Teresina, representante local de um 
grupo internacional com foco em ajudar mais mulheres a 
se tornarem participantes ativas e líderes da comunidade 
de código aberto Python. O Teresina Hacker Club é um 
laboratório hacker comunitário para compartilhamento 
de ferramentas, projetos, ideias, enfim, conhecimento. 
Ambos convidam novos membros, com ou sem conhe-
cimento no mundo da programação. Qua 19h | Sáb 14h | 
Email: contato@teresinahc.org

44 ATELIÊ O ALFAIATE
Rua Gabriel Ferreira 458 - Centro (Norte)
Peças exclusivas que se adequam a diferentes tipos de 
corpo, inclusive roupas com proposta agênero, isso você 
encontra no Centro da cidade, no ateliê de costura O Al-
faite. Lá também tem um brechó, com muitas relíquias 
vintage garimpadas pela city. Seg a Sáb 08:00 - 12:00 e 
14:30 - 17:30 | Sáb 09:00 - 13:00

45 UMANA SKATESHOP
Rua Coelho Rodrigues, 1460 - Centro
Você concorda que quando alguém faz o que ama, isso 
transparece para as outras pessoas? A galera da Umana 
Skateshop AMA skate. A loja é massa e bem completa em 
artigos para skatistas. E é lá que são vendidos ingressos 
pros shows de rap de Teresina. A loja também é incenti-
vadora da presença feminina no skate e apoia o projeto 
SkatEscola, que ensina jovens a andar de skate, gratuita-
mente, todo sábado pela manhã, na quadra da Fraternida-
de lá na Vila Ferroviária. Seg a Sex | 08:00 - 17:00 . Sáb | 
09:00 - 13:00 | SkatEscola Tel (86) 99931-4286 

46 MORAL TATTOO STREET 
Rua Sete de Setembro, 218 - Centro
Você é jovem, no auge da sua rebeldia, tá a fim de com-
prar uma camiseta preta do Iron Maiden. A Moral é o pri-
meiro lugar que lhe vem à cabeça pra isso. Uma das lojas 
de artigos urbanos mais antigas de Terehell, que começou 
a funcionar com o nome BRONX. Lá também funciona 
um estúdio de tatuagem. Por se localizar no Centro, é 
ponto de encontro de muitas tribos que passam horas do 
dia circulando por aquelas ruas. Seg a Sex | 09:00 - 17:00 
. Sáb | 09:00 - 13:00

47 ACADEMIA ERIC MELO DE TAEKWONDO
R. Quintino Bocaiúva, s/n, esquina com R. Álvaro Mendes - 
Centro (Norte)
A Academia Eric Melo de Taekwondo é um projeto gra-
tuito para jovens e adultos, com professores e monitores 
voluntários. Os iniciantes interessados podem procurar 
a academia no começo de cada semestre, e basta com-
parecer às aulas com roupas leves e disposição. É bem 
puxado! Seg a Sex 17:30 – 21:00

48 ARCÁDIA
Rua 13 de Maio, 379 - Centro (Sul)
Sonho antigo da população nerd mafrense, a Arcádia é 
uma loja de souvenirs e apetrechos da cultura nerd-geek. 
Lá você pode também comprar e jogar vários jogos de 
tabuleiros e card games. Além disso, você pode ir lá trocar 
seu livro usado por algum dos exemplares disponíveis na 
loja. A localização é ótima: bem no Centro da cidade. Seg 
a Sex 09:00 - 18:00 | Sáb 09:00 - 14:30

49 MOISÉS RÊGO ESTÚDIO
Rua Olavo Bilac, 1258 - Centro (Sul)
Moisés Rêgo é um artista talentoso que decidiu abrir 
sua escola de desenho e pintura, inicialmente no bairro 
Dirceu e hoje no Centro, perto do colégio Diocesano. As 
aulas são criadas para atender às necessidades de cada 
um dos alunos (seja mangá, comics, tattoo, moda, arqui-
tetura....) e respeita o ritmo individual de aprendizagem. 
Qualquer um, de qualquer idade, desenhista ou não, 
é bem-vindo. Consultar calendário de cursos | Tel (86) 
99927-5913

50 PALÁCIO DA MÚSICA
Rua Santa Luzia, 1241 - Centro (Sul)
Localizado em uma área antes ocupada por um antigo 
mercado público na região central de Teresina: o Mer-
cado do Cajueiro. É a Casa da Orquestra Sinfônica de 
Teresina. Oferece cursos de música, uma boa estrutura 
para shows e concertos, além de uma programação di-
versa, como por exemplo os Concertos Matinais, apre-
sentações gratuitas que acontecem todos os domingos 
às 11h. Seg a Sex 08:00 - 18:00 | Sáb 08:00 - 11:00 | Dom 
09:00 - 13:00 

51  AR LIVRE 
Avenida Marechal Castelo Branco, 39 - Cabral
Várias bandas autorais de Teresina já passaram pelo palco 
do Ar Livre, um bar localizado na margem do Rio Poti, 
com espaço agradável para festas e manifestações musi-
cais diversas. Ter a Dom 17:00 - 01:00

52 PARQUE POTYCABANA
Av. Raul Lopes s/n - Noivos
Parque linear resultado da reforma de um antigo balneá-
rio público da década de 1990, possui várias quadras de 
esportes e espaços livres para um bom piquenique ou um 
“rolezinho” de sábado. Todos os dias 05:00 - 22:00

53 CLUBE DO LIVRO DE TERESINA 
Parque Potycabana - Av. Raul Lopes s/n - Noivos
Um grupo formado por leitores, que uma vez por mês 
escolhem um livro para ler e debater no encontro do 
mês seguinte. O gênero dos livros escolhidos varia, as-
sim como o lugar dos encontros, que geralmente acon-
tecem aos domingos à tarde. O melhor é acompanhar as 
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Essas são nossas dicas de lugares fora de 
Teresina, que podem ser visitados em apenas um 
dia ou em uma escapadinha de fim de semana:

1. Timon (MA)

Balneário Sena Brasil 12,5 km

2. Timon (MA)

Balneário Roncador 19,2 km

3. José de Freitas

Barragem do Bezerro 55 km

4. Alto Longá

Cachoeira da Campeira 67,5 km

5. Monsenhor Gil

Poço Azul 70 km

6. Beneditinos

Morro do Miranda 101 km

7. Amarante

Sítio Floresta Cachaça Lira 152 km

8. Batalha

Cachoeira do Xixá 158 km

9. Batalha/Esperantina

Cachoeira do Urubu 180 km

BENHAQUI

  COISAS TÍPICAS DA GENTE 

Vivemos em uma realidade desigual, uma consta-
tação que pode facilmente ser estendida às demais 
cidades brasileiras. E essa realidade está refletida 
no nosso mapa;

Teresina tem a cerveja mais gelada do mundo. Por 
culpa do calor, já é um hábito local escolher a cerve-
ja pela temperatura e não pela marca ( 12 );

O Teresinense é muito, muito legal. A capacidade 
de acolhimento do povo daqui é sempre ressaltada 
pelos estrangeiros que passam (ou ficam 28 ). Se a 
cidade é escassa de serviços e oportunidades, seus 
habitantes a enriquecem; 

Tem farmácia e loja de açaí pra c****** aqui! Prin-
cipalmente nas zonas comerciais de bairros mais 
abastados. O motivo? Não sabemos, mas é de se 
imaginar;

A periferia de Teresina é massa. Um mundo de pos-
sibilidades. Lugares bons e baratos ( 5  e 70 ), pra 
quê melhor? É também na periferia onde ainda se 
mantém preservado o costume de sentar na porta 
de casa no fim do dia. Ainda... porque é um costume 
que tem desaparecido lentamente;

Viver em uma capital brasileira é um desafio, já que 
várias delas constam na lista das 50 cidades mais 
perigosas do mundo. Então, recomendamos cautela 
na hora de seguir nossas rotas a pé pelo Centro; 

Apesar disso, temos uma capacidade sobre-humana 
de (sobre)viver, construir e criar juntos ( 55 );

Teresina já foi conhecida como “cidade verde” ( 35 );

Gostamos de vender apetrechos variados dentro do 
transporte coletivo. Se algum dia você pegar algu-
ma lotação e não aparecer nenhum vendedor am-
bulante te oferecendo algo, desconfie: talvez você 
esteja em uma realidade paralela;

Temos um verbo próprio: coisar. O “coisar” serve 
para tudo: pensou e não achou uma palavra? Pode 
usar “coisa”, “coisar” e suas variações que é sucesso;

Uma das coisas que mais gostamos de fazer como 
lazer é tomar uma cervejinha num boteco depois dos 
afazeres. É justo. Cuidado, no entanto: se beber, não 
dirija. O trânsito por aqui é triste e violentíssimo ( A );

Os lugares apresentados nesse mapa não pagaram 
para ter seus nomes incluídos, eles foram seleciona-
dos pelo nosso rigoroso comitê: jovens teresinenses 
como você, que sabem distinguir o que é bom de ver-
dade daquilo que é só moda; 

Sabe a chanana? É uma plantinha singela, de flor 
amarela e preta, muito comum por aqui. Nasce em 
qualquer ambiente, por mais árido e adverso que 
seja. Numa terra que tende a dificultar qualquer 
tipo de existência, a chanana vive e resiste. Insurge. 

Este NÃO é mapa turístico. Nunca foi a nossa intenção. Ainda assim, temos um monte 
de coisa legal para te mostrar. Acha que não tem nada para fazer por aqui? Reveja seus 
conceitos. Se procurar, acha, e muito. Veja só esse mapa: Quantos lugares e grupos nós 
encontramos em poucos meses de pesquisa. Demos um empurrãozinho, mas você tem que 
fazer sua parte de agoa em diante. Não dá para morrer de tédio! 



CENTRO A PÉ

 1852 
Nasce Teresina, ao redor da Praça da Bandeira, 
com traçado urbano semelhante a uma 
tabuleiro de xadrez.

 1884 
O telégrafo foi inaugurado em Teresina. Ainda 
hoje há um poste de telegrafia no centro, na 
esquina das ruas Arlindo Nogueira e Coelho 
Rodrigues, na calçada da Biblioteca Pública 
Cromwell de Carvalho. Provavelmente você já 
passou muito por essa esquina e nunca notou.

 1886 
A primeira avenida de Teresina é construída no 
Alto da Jurubeba: a Avenida Frei Serafim, que 
nessa época foi ocupada por algumas poucas 
residências de famílias tradicionais locais.

 1889 
O poeta maranhense Coelho Neto visita 
Teresina e a chama de “Cidade Verde”. O que 
será que ele diria se visitasse Teresina hoje, 129 
anos depois? 

 1906 
São inaugurados o Colégio Sagrado Coração de 
Jesus, vulgo Colégio das Irmãs, somente para 
moças, e o Colégio São Francisco de Sales, o 
Diocesano, somente para rapazes.  

 1940 
Acontecem incêndios criminosos na região 
central de Teresina, que atormentaram os 
habitantes mais pobres que viviam em casas de 
palhas, fazendo com que esses se deslocassem 
para as regiões sul e norte. 

 1942 
Zeppelins patrulham a costa brasileira durante 
a Segunda Guerra Mundial e um deles sobrevoa 
Teresina. Tem até uma foto registrando esse 
episódio.

 1957 
Cresce a participação dos comerciantes na 
cidade, dentre eles Seu Abraão, que abre as 
portas sua loja de sucos no centro da cidade. 

 1973 
Durante a partida de inauguração do Estádio 
Albertão, entre Fluminense e Tiradentes, alguém 
grita que o estádio está desabando e causa 
grande um tumulto. Cinco pessoas morreram no 
trágico episódio. 

 1991 
Inaugurado o metrô de Teresina, com trens 
húngaros Ganz-Mávag da década de 1970, que 
ainda hoje são utilizados. 

 2011 
O movimento Contra o Aumento se inicia em 
Teresina, como forma de protesto contra o 
aumento da tarifa do transporte coletivo, e em 
seguida toma as ruas do país inteiro. A rua é a 
maior arquibancada do Brasil #contraoaumento. 
 
 2015 
Melhor campanha do River Atlético Clube no 
Campeonato Brasileiro de Futebol. O time 
conquistou o vice-campeonato da Série D e 
conseguiu vaga na Série C, feito inédito para 
um time piauiense. Avante Galo! 

 2017 
Teresinenses experienciam seu primeiro 
terremoto e a hashtag #therremoto vira 
trending topic no twitter. #therremotoeufui

 2018 
Há quem diga que a próxima grande guerra 
será entre teresinenses e potós. Preparem as 
precatas.  

• Mesmo que com a popularidade de podcasts e 
serviços de streaming, é a Rádio FM Cultura 107.9 
que te deixa por dentro agenda cultural da cidade;

• Teresina tem algumas bibliotecas municipais, 
dentre elas a Biblioteca Municipal Cromwell de 
Carvalho. O acesso é livre e gratuito de Seg a Sex, 
das 8h da manhã às 18h45.  Rua Coelho Rodrigues, 
1016 - Centro (Sul).

• A ação humana já causou danos irreversíveis 
ao Planeta. Reduzir nosso impacto ambiental não 
requer muito, basta que cada um faça sua parte. 
Para te ajudar nessa missão, acrescentamos esse 
símbolo  no mapa, para você saber onde você 
pode depositar seu lixo reciclável, devidamente 
separado em plástico, papel, vidro e metal. Por 
exemplo, este mapa: não curtiu ou não quer mais? 
Doe. Molhou, rasgou, danificou? Recicle. 

• O melhor destino para computadores, televi-
sores, celulares, cabos ou carregadores que não 
funcionam mais é a ONG MP3, que funciona na 
Av. Valter Alencar, 762 - São Pedro. Eles também 
fazem serviços de reparo simples a baixo custo, 
como forma de capacitar jovens.

• O mapa também indica a localização dos Termi-
nais de Integração do Transporte Coletivo de Tere-
sina. A tarifa do ônibus custa 3,60 reais (inteira) 
e 1,15 real (estudantes). Dois aplicativos mostram 
a rota e horário dos ônibus: o Moovit (Android e 
IOS) e o StarBus (Android). 

• Falando em app, temos mais recomendações on-
line, para facilitar a sua interação com o mundo 
real. O PostCrossing (www.postcrossing.com) é 
um plataforma online mundial de troca de cartões 
postais. Para cada postal que você manda, seu 
endereço é enviado para algum outro usuário, de 
qualquer lugar do mundo. Pensa só: além de co-
nhecer cidades do mundo que você nem sabia que 
existia, você ainda pode praticar seu inglês, escre-
vendo e lendo os postais. 

• Um app que pode te ajudar a encontrar ou ini-
ciar grupos e clubes, assim como os que você viu no 
mapa, é o Meetup (Android e IOS). O intuito é fa-
cilitar encontros na vida real de pessoas que ainda 
não se conhecem, mas que compartilham interes-
ses comuns, como fotografia, música, esportes...

• Teresina tem várias iniciativas que dependem da 
ajuda da sociedade civil para se manterem ativas. 
Seja por meio de doação em dinheiro, em produtos, 
ou doação do seu tempo. Apipa, Lar de Sant’Ana 
para idosos, ACEP… aposto que você conhece ou-
tras. E se quiser doar sangue, o endereço do HE-
MOPI é Rua 1º de Maio, 235 - Centro (Sul), aberto 
de Segunda a Sábado de 7:30 a 18:00. 

• Em Teresina, há um Centro de Valorização da 
Vida, que funciona 24 horas. Se você sentir que 
precisa conversar com alguém, sem julgamentos, 
o telefone é 188. A ligação é gratuita. E se você se 
acha capaz de ouvir o outro, o Centro precisa de 
voluntários. O endereço é Rua Álvaro Mendes, 861 
- Centro, aberto diariamente de 0:00 às 14:00. 

• O mapa in.surge será doado para a ACEP para 
que uma edição em braille seja produzida e disponi-
bilizada na Associação dos Cegos do Piauí (ACEP). 
A ACEP necessita de doações e voluntários, mas 
carece ainda mais que iniciativas inclusivas sejam 
fomentadas em nossa cidade. O endereço é R. Be-
neditinos, 537 - São Pedro. Nós apoiamos a inclu-
são da pessoa com deficiência.

5 MINUTOS DE HISTÓRIA INFOS E DICAS

ACESSIBILIDADE
Denise Santos • 23 Anos • Estudante 
do curso de Serviço Social
“Para mim, pessoa com deficiência vi-
sual, um mapa como este vai ser bom 
para ter acesso aos lugares. Eu vou saber onde estão os 
lugares e o que lá tem pra oferecer. Algumas coisas que 
(me) ajudariam a aproveitar a visita a um estabelecimen-
to seriam um cardápio em braile, um ambiente não muito 
barulhento e piso tátil, além do treinamento das pessoas. 
É importante saber lidar com um cliente diferenciado. Já 
aconteceu de eu chegar num estabelecimento e o dono 
ou garçom dizer que ali não tem esmola para dar. Isso é 
bem constrangedor e acontece. É ruim chegar num lugar 
e a pessoa dizer que ali não é lugar para você. Um mapa 
ideal de cidade para mim é aquele que não tem somente a 
localização do local, mas saber o que tem ali, o que oferece, 
o que eu vou encontrar lá, e que o mapa também seja aces-
sível, para que eu não precise que alguém leia-o para mim.”
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atividade do grupo por meio das redes sociais. Consultar 
calendário de encontros na página do Facebook @clu-
bedolivrothe. 

54 PARQUE FLORESTA FÓSSIL 
Av. Raul Lopes s/n - Noivos
Sítio paleontológico com uma floresta fossilizada, encon-
trada na vertical, conformação muito rara. Além disso, 
um fóssil foi descoberto na região e ganhou o nome de 
Teresinoxylon Eusebioi, uma menção óbvia ao nome da 
nossa cidade. Apesar da importância, infelizmente não 
tem estrutura de Parque. Visitação restrita.

55 CAMPO - GESTÃO E CRIAÇÃO EM ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
Rua Padre José Rêgo 2660 - São João
Um espaço voltado para performances em arte contem-
porânea, como explicam os produtores do local: “Uma 
incubadora de uma gestão a partir de objetos estéticos e 
em diálogo com a comunidade. Um espaço para se pen-
sar, fazer e desfazer com Arte e áreas afins.” Consultar 
programação de eventos no Instagram @campo.arte 

56 MEMPHIS CLUB
Av. Joaquim Nelson, 1711 - Dirceu Arcoverde I
Cerveja geladíssima e muito rock, bem em uma das ave-
nidas mais movimentadas do Dirceu. Toda quarta o palco 
é aberto para você ir lá e mostrar seu talento. O espaço 
também pode ser alugado para eventos. Qua a Sex 19:00 
- 02:00 | Sáb e Dom 13:00 - 02:00

57 NANDE 
Av. Joaquim Nelson, Casa 11 - Dirceu Arcoverde I
Imagina ter a oportunidade de comer e apreciar uma piz-
za que mede um metro de diâmetro e tem 60 pedaços!? 
Chama uns amigos brocados e aceitem o desafio! O PF 
do almoço também é muito elogiado. Seg a Sex 11:00 - 
14:30 e 18:00 - 23:00 | Sáb e Dom 18:00 - 23:00

58 ESPAÇO CULTURAL BLACK RIVER
Rua Vicente Moreira, 4649 - Parque Itararé
Espaço cultural voltado para os amantes de reggae, o que 
é cada vez mais raro na nossa cidade. Consultar progra-
mação de eventos no Facebook @blackriverpi 

59 ESPAÇO BALDE
Avenida Joaquim Nelson Quadra 101 Casa 1808 - Dirceu
Um espaço híbrido. Lá acontecem manifestações artís-
ticas diversas, como exposições, saraus e performances, 
além de ser um bar onde você pode tomar uma catuaba 
gelada e ainda dançar a noite toda ao som de diversos 
ritmos, como hip hop, funk e um bom reggae. O Balde 
é underground. Chuta o balde e chega junto! Qui e Dom 
20:00-23:45 | Sex 21:00 - 03:00 | Sáb 22:00 - 04:00

60 NORDX MUSIC
Avenida Barão de Castelo Branco 1923 - Cristo Rei
Maior boate de Teresina voltada para público LGBTI. Só 
festa babado. Sex a Sáb 23:00 - 03:00

61  RESERVA
Rua Desembargador Mota Quadra 01 Casa 01 - Monte Castelo
É um dos mais antigos espaços de festas LGBTI da ci-
dade ainda ativo. Conta com exibição semanal da série 
RuPaul’s Drag Race, batalhas de Lip Sync e muito bate 
cabelo. Sex 23:00 - 03:00 Close! | Sáb 23:00 - 03:00  
Ruserva  

62 MIRANTE DO MONTE CASTELO 
R. Maj. Osmar Félix, 03 - Monte Castelo
O mirante fica em um dos pontos mais altos da cidade, 
no bairro Monte Castelo. Por ser pouco frequentado, re-
comendamos que você não vá sozinho, mas a vista lá de 
cima vale muito a pena. 

63 ZABELÊ MODA
Av. Pedro Freitas s/n - ao lado da STRANS - Vermelha
A Casa de Zabelê atende meninas e jovens mulheres, ví-
timas de violência, em especial violência sexual. A loja, 
que contribui para viabilizar o projeto, vende produtos de 
tecido gostoso, alta qualidade e estampas inspiradas nas 
raízes do povo brasileiro - Indígena, Africana e Europeia.
Tel (86) 3215-9321

64 LAGOA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Av. Maranhão, 72 - São Pedro
Em meio à aridez do Centro Administrativo de Teresina, 
encontramos um lugar bonito para contemplar. Senta 
num dos bancos e aproveita!  

65 CABEÇA DE JAVALI
Av. Prof. Valter Alencar, 864 - São Pedro
O espaço: aconchegante, toca rock and roll e tem de-
coração temática nerd/geek. A comida: boa, com preço 
justo (inclusive opções veganas deliciosas). Spoiler: o car-
dápio tem novidades a cada nova temporada. Ter a Dom 
18:33 - 23:01

66 20 COMER LANCHES
R. Quinze de Novembro, Quadra 14, Bloco 5 - Morada Nova 
Dá pra falar o nome desse lugar sem dar uma risadinha? 
Difícil. Porém, sorriso verdadeiro é aquele que você vai 
abrir quando vir o tamanho do pastel, tão grande e re-
cheado que nem cabe no prato. Representante exemplar 
da classe podrão. E o preço? Outro sorriso. Dá até pra 
pedir o suco da polpa, geladinho e encorpado. Localizado 
no meio da muvuca do bairro residencial Morada Nova. 
Qua a Seg 18:30 - 22:30

67 ESCUDERIA ROCK BAR 
R. Emb. Frederico Clark - Morada Nova
Representante metaleiro da Zona Sul. Pra quem curte 
uma banda cover, mortal kombat e cerveja gelada. Ter a 
Dom 16:00 - 03:00

68 SORVETERIA DO CENTRO DE PRODUÇÃO 
DO SACI
Quadra 76 - Saci
Um lugar absolutamente tranquilo para tomar um sorve-
te no fim da tarde, sentado na pracinha em frente, debai-
xo da sombra de uma árvore. Todos os dias 14:00 - 22:00 

69 CASA DO HIP HOP TERESINA
Quadra 21 - Parque Piauí
Iniciado no início dos anos 1970 nos EUA, o Hip Hop é um 
movimento de cultura popular, que se expressa através 
do break dance, do rap, do graffiti e dos discursos/poe-
sias. É uma  construção coletiva de identidades, ao passo 
que conquista espaço público, social e político. A Casa do 
Hip Hop é um centro cultural e social sem fins lucrativos, 
onde os jovens e demais seguidores dessa modalidade 
cultural se reúnem para trocar informações, participar 
de oficinas, encontros, cursos, bailes, festivais e batalhas, 
nas modalidades pertinentes ao Hip Hop. Todos os dias 
09:00 às 22:00

70 SORVETERIA E PIZZARIA SÃO JOSÉ
Av. Mal. Juarez Távora, 03 A - Parque Piauí 
Em tempos de gourmetização, taí um lugar com delicio-
sos sorvetes de castanha e de creme de abacaxi, com 
pedaços da fruta, e com um preço nada gourmetizado. 
Todos os dias 09:00 - 12:00 | 14:30 - 22:00

@  LEIA MULHERES TERESINA
Representante local do movimento internacional #rea-
dwomen (#leiamulheres), dedicado a difundir e valorizar 
obras literárias escritas por mulheres. O grupo não possui 
um local fixo de reunião, mas as coordenadoras têm um 
grupo bem ativo no Facebook (Leia Mulheres Teresina) e 
no Instagram (@leiamulheresteresina).   

@  PROJETO ANNE FRANK PRESENTE
Através de palestras em escolas, o projeto combate a in-
tolerância e as violeções dos direitos humanos contando 
a história de Anne Frank, uma garota judia que mudou o 
mundo. Recomendamos a leitura de “O Diário de Anne 
Frank”, o livro holandês mais traduzido de todos os tem-
pos. Quer conhecer mais sobre esse projeto inspirador? 
Acesse o Facebook (Projeto Anne Frank Presente) e o 
Instagram (@annefrankpresente).

teceram na porta desse Café. É também na Praça Pedro 
II que rola o Samba no Coreto, evento que surgiu a partir 
de um grupo de amigos sambistas que queriam comemo-
rar o Dia do Samba, celebrado no dia 2 de dezembro. Teve 
tanta aceitação popular que atualmente acontece men-
salmente, na primeira quarta-feira de cada mês, às 19h. 
Uma boa oportunidade de dançar um bom samba de raiz. 
Seg a Sex 08:00 às 23:00 | Sáb 08:00 às 18:00.

J   CENTRO DE ARTESANATO  
MESTRE DEZINHO
Praça Pedro II - Centro (Sul)
Esse lugar concentra tanta coisa legal que fica difícil re-
sumir. Visitar o Centro de Artesanato é rolê de teresinen-
se, que vai lá sentar no Bar do Pelé, tomar uma água de 
coco e comer um PF no capricho, mas é também passeio 
de turista, que vai comprar imã de geladeira de Teresina 
e tirar foto com a escultura dos animais da megafauna. 
Lá dentro, além das lojas de artesanato, funcionam hoje 
duas escolas: a Escola de Dança Lenir Argento, centro de 
formação de profissionais de dança do Piauí, em especial 
em Ballet Clássico; e a Escola Estadual de Música Possi-
dônio Queiroz, que oferece cursos anuais e intensivos de 
férias. Ambas são voltadas para todos os públicos, desde 
crianças até idosos, mas conta com número de vagas limi-
tado. Ainda no Centro de Artesanato, você pode visitar o 
Porão da Ditadura, uma sala localizada no subsolo de uma 
das lojas. O porão foi usado para torturar presos políti-
cos do Estado do Piauí durante a ditadura militar, período 
durante o qual funcionou o prédio sediou um quartel da 
Polícia Militar. Possui ar sombrio, úmido e claustrofóbico. 
Ainda hoje é possível ver marcas de sangue nas paredes. 
Uma triste memória dos anos de chumbo no Piauí. Seg a 
Sex 09:00 - 17:00 | Sáb 09:00 - 13:00

K  CASA DA CULTURA DE TERESINA
Rua Rui Barbosa, 348 Centro (Sul)
É a antiga casa do Barão de Gurguéia, construída na se-
gunda metade do século XIX. Atualmente é um centro 
cultural com galerias de arte e biblioteca e vários cursos  
e oficinas gratuitas são oferecidos por lá. Vale a pena uma 

1. ROTA DA FREI (30 MINUTOS)
Pamela Franco • 28 Anos • Arquiteta 
Urbanista e Professora
“Uma Avenida que surgiu dos passos de 
gente humilde em busca de materiais às 
margens do rio, que teve casebres de pa-
lha incendiados, passou a ser inventada, e constantemente 
reinventada, sob o discurso da modernidade. Um espaço tão 
significativo que foi/é a materialização de projetos políticos 
através das intervenções no seu canteiro: desde a pavimen-
tação, arborização no Estado Novo até os espelhos d’água 
que ocupavam possíveis espaços de aglomeração de pessoas 
no contexto da Ditadura Civil-Militar. Analisar o seu desenho 
urbano é traçar a linha do tempo da História da cidade, um 
tempo não-linear, sensível, onde é possível perceber as mar-
cas de quem vive, ressignifica e reconstrói esse lugar cotidia-
namente: o vendedor de pipoca, o transeunte, o ciclista, o 
estudante, entre tantos outros sujeitos que constituem essa 
paisagem. A Avenida Frei Serafim é marco divisor da cidade 
em Norte e Sul, e nos leva do Centro para Leste, é expositora 
de estilos arquitetônicos, palco das lutas sociais, de desfiles e 
caminhadas. Foi cenário de filmes  de Torquato Neto, tema-
tizada na música de Vavá Ribeiro, entre outras produções de 
artistas locais. A nossa “Frei” é permeada de muitas memó-
rias, como diria Lynch: ‘há mais do que o olho pode ver, mais 
do que o ouvido pode perceber’. É pura sinestesia.”

A  PRAÇA CULTURAL FRANCISCO DAS 
CHAGAS JUNIOR
Av. Mal. Castelo Branco, 1206-1210 - Cabral
O ponto de partida da primeira rota. O espaço debaixo da 
Ponte Juscelino Kubitschek foi reformado recentemen-
te e virou uma praça muito massa. Leva o nome de um 
importante produtor cultural, que morreu aos 32 anos 
num trágico acidente de carro, em 2016. O local já foi 
ocupado diversas vezes pelas intervenções do fundador 
do coletivo Salve Rainha ( 41 ). Hoje o espaço tem uma 
estrutura para eventos, festas, lazer, cultura e uma bo-
nita vista para o Rio Poty (também negligenciado, como 
o espaço também era antes de Chaguinha) #ChagasVive 

B  PARQUE DA CIDADANIA
Avenida Frei Serafim 110 - Centro (Norte) 
Parque Urbano localizado ao lado da antiga estação fer-
roviária de Teresina (lindíssima, porém negligenciada), 
tem bastante espaço para a prática de esportes ao ar li-
vre, como skate, corrida e ciclismo. Possui um anfiteatro 
e um museu de arte sacra. Seg [apenas pista de caminha-
da] 5:30 - 10:00 | 16:00 - 18:00 | Ter a Qui 5:30 - 10:00 | 
16:00 - 22:00 | Sex a Dom 5:30 - 22:00

C  MEMORIAL ESPERANÇA GARCIA
Avenida Miguel Rosa 3400 - Centro (Sul)
Espaço Cultural voltado para a valorização da cultura 
negra, com oficinas e cursos abertos à comunidade. No 
Memorial, que homenageia a escrava piauiense Esperan-
ça Garcia, há vários grafites de personalidades negras e 
sempre acontecem noites com muita dança afro. 

D  ÚLTIMA CASA DA FREI SERAFIM
Avenida Frei Serafim 2357 - Centro (Norte)
Última casa construída na Avenida Frei Serafim, foi a que 
permaneceu por mais tempo como residência. Tem um 
jardim na frente da varanda, que impressiona quem passa 
pela rua e dá um ar de mistério ao lugar. 

E  TIA DO SALGADO DO IFPI
Rua Quintino Bocaiúva x Rua Álvaro Mendes - Centro (Norte)
A tia do salgado do IFPI vende salgado na esquina do IFPI, 
simples assim. Mas é tão bom e barato que ela já o faz há 
muitos anos, tendo alimentado várias gerações de ifpianos. 
Ponto final dessa rota, pra fazer um lanche reforçado. 

2. ROTA DAS MEMÓRIAS (22 MINUTOS)
Em meio ao polo de saúde, existem mais e mais estacio-
namentos sendo construídos e, consequentemente, mais 
memórias sendo destruídas. A Rota das Memórias abran-
ge a região da Rua Félix Pacheco, onde ainda são encon-
tradas algumas casas antigas que nos ajudam a imaginar 
como era a cidade no século XIX. Porém, devido ao des-
caso, é cada vez mais difícil contar nossa história para as 
gerações mais novas por meio do nosso patrimônio arqui-
tetônico. Casas, como a da Dona Madalena (  F  ), estão 
sofrendo pressão do mercado imobiliário, que vê mais 

S  RESTAURANTE POPULAR DO MERCADO 
CENTRAL 
R. Riachuelo, 399-463  - Centro (Sul)
Se calhar de você estar passando pelo Mercado Central 
perto da hora do almoço, fica sabendo que tem um res-
taurante popular no segundo andar. Baratíssimo, custa 
só 2,50, e a comida do bandejão é gostosa. Seg a Sex 
11:00 - 14:00

T  MUSEU DO PIAUÍ ODILON NUNES 
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, s/n - Centro (Sul) 
Fundado em 1934, o museu funciona em um antigo so-
brado, que foi sede do Poder Judiciário Estadual e do 
Governo da Província do Piauí. Tem traços arquitetônicos 
de estilo colonial, restaurados na década de 1980. Possui 
acervo variado com relíquias da história do Piauí, assim 
como obras de artistas contemporâneos locais. É bem 
legal, vai por mim. Ter a Sex 09:00 - 17:00 | Sáb e Dom  
09:00 - 12:00

4. ROTA DAS CASAS (24 MINUTOS)
Nesta rota você poderá conhecer as pequenas casas que 
resistem ao tempo e à especulação imobiliária no cen-
trão! Com uma variedade de fachadas, cores e formas, 
são nas residências privadas do Centro que estão es-
condidos verdadeiros tesouros da nossa história. A Rota 
das Casas começa na Rua 24 de Janeiro, segue pela Rua 
Desembargador Freitas, que tem várias casinhas que pa-
recem verdadeiros bolos de noiva, de estilo eclético todo 
decorado, passando pela Praça Landri Sales, onde está lo-
calizado o prédio do tradicional Colégio Estadual Zacarias 
de Góis, mais conhecido como Liceu Piauiense ( U ). A rota 
segue até a Avenida Maranhão, passando pela antiga Bai-
xa da Égua ( V ), região berço de muito samba e carrega 
muitas memórias da região do mercado e do antigo cais 
de Teresina. Para finalizar, vale a pena uma visita às coroas 
do rio Parnaíba ( W ) para uma boa cerveja e uma vista 
da cidade por outro ângulo, se você conseguir 
olhar através da barreira…  

U  LICEU PIAUIENSE
Rua Benjamin Constant, 1125 - Centro (Norte)
Prédio centenário. É um exemplar do estilo art-dèco 
piauiense. Grandes personalidades piauienses foram alu-
nos do Liceu, como H. Dobal, O.G. Rêgo, José Camilo da 
Silveira, Petrônio Portela. 

FORA DE ROTA
X  ESTÁDIO MUNICIPAL LINDOLFO MONTEIRO
Rua Jonatas Batista - Centro (Sul)
Localizado no antigo campo de marte de Teresina, o es-
tádio já foi palco de importantes competições esportivas 
do Estado, desde 1944. Também conhecido como Lindol-
finho, recentemente passou por algumas melhorias, mas 
ainda é subutilizado. Que massa seria se ele fosse aberto 
para quem quisesse ir lá bater uma bolinha, né? Visitação 
restrita.

Y  LANCHONETE DO SEU ABRÃAO
R. Manoel Domingues, 993 - Porenquanto 
Seu Abrãao vende suco feito da fruta, barato e geladinho, 
há mais de 50 anos, no mesmíssimo lugar. Todos são uma 
delícia, em especial o suco de cajá. E o melhor, você pode 
levar a polpa da fruta para fazer o suco em casa. Todos os 
dias 08:00 - 20:00

Z  MERCADO DA PIÇARRA
Avenida Higino Cunha s/n - Piçarra
Sarapatel, carneiro ao molho, panelada, galinha caipira e 
cuscuz com carne de sol são alguns dos pratos que você 
encontra no menu dos 25 boxes do Mercado da Piçarra. 
Abre cedinho, e com um cardápio desses, não surpreen-
de que tenha se tornado um dos points favoritos após 
uma noitada de diversão. Todos os dias 04:00 - 19:00

valor no pedaço de terra do que na construção e no que 
ela representa. A rota segue em direção à Praça Pedro II 
e Praça Saraiva, que são núcleos repletos de edificações 
memoráveis, pedaços da história que ainda sobrevivem 
nas fachadas dos prédios comerciais. Vamos caminhando 
até chegar na região da Rua Paissandu, conhecida pelos 
antigos bordéis e cabarés da cidade. 

F  CASA MADALENA
Rua Félix Pacheco 1799 - Centro (Sul)
Em 2015, essa residência, localizada na região do polígono 
da saúde, quase foi demolida para se transformar em mais 
um estacionamento! Graças a um grupo de ativistas que 
a ocuparam, ela não foi derrubada… ainda. Não sabemos 
até quando ela sobreviverá, pois mesmo depois de toda a 
ação, ela está abandonada e exposta aos danos do tempo. 

G  AVENIDA ANTONINO FREIRE 
Uma das menores avenidas do mundo! Faz a ligação entre 
a Igreja São Benedito e a Praça Pedro II em 148 metros, 
com um canteiro central com carnaúbas, palmeira símbo-
lo do Estado do Piauí. 

H  BANCA DO JOEL
Avenida Antonino Freire, 1344 - Centro (Sul) 
Sabe o desespero do vestibular e dos concursos? Antiga-
mente não existia internet para te ajudar. A Banca do Joel 
era uma das poucas livrarias/revistarias com materiais à 
venda, além de indicações do próprio Joel para te ajudar 
nessa saga! Hoje, a banca vende todo tipo de material de 
leitura, além de livros com tiragens exclusivas. Joel é pa-
trimônio imaterial de Teresina! Seg a Sex 08:00 - 16:00

I   CAFÉ ART BAR 
Praça Pedro II - Centro (Sul)
Um parada obrigatória nesse tour pelo Centro é o Café 
Art Bar, um espaço nostálgico entre o Teatro 4 de Setem-
bro e o Antigo Cine REX de Teresina, que reúne figuras 
boêmias da cidade, como jovens (e outros não tão jovens) 
artistas. Roda de Poesia Tensão, Tesão & Criação, palco 
aberto e exibição de filmes da Parada de Cinema já acon-

visita ao jardim, que mostra um pouco da história dos ca-
sarios de Teresina. Reza a lenda que se você ficar lá até a 
noite, você consegue ouvir o arrastar de correntes pelo 
assoalho de madeira. Seg a Sex 07:30 - 18:00

L  PRAÇA DA COSTA E SILVA 
Avenida Maranhão s/n - Centro (Sul)
Praça foi projetada pelo famoso paisagista Burle Marx, na 
década de 1970, que também presenteou a cidade com 
os jardins do Palácio de Karnak e do Rio Poty Hote.. ops, 
não é mais esse o nome… Uma galera costuma praticar 
parkour lá às vezes. 

3. ROTA MATRIZ (21 MINUTOS)
Interligando três das principais praças do Centro, a Rota 
Matriz, abrange a Praça João Luiz Ferreira, com destaque 
para o prédio do antigo INSS ( M ), primeiro arranha-céu 
de Teresina,  que apresenta uma variedade de tons azuis na 
sua fachada. Seguindo pela Rua Coelho Rodrigues, pode-
-se observar o antigo prédio do Cinema Royal ( N ), onde 
se reunia a fina flor da cidade, que colocava as melhores 
roupas e sapatos para assistir às matinês dos filmes na dé-
cada de 1960. Ao chegar da Praça Rio Branco, o clássico 
relógio remonta a uma época bastante nostálgica dessa 
praça, dos belos jardins de estilo inglês e dos passeios 
noturnos. A igreja que marca a fundação de Teresina é 
parada obrigatória: a Igreja Matriz de Nossa Senhora 
do Amparo (  P ). A rota encerra na região da praça da 
Bandeira, que concentra uma riqueza de fachadas de es-
tilos arquitetônicos diversos: prédios históricos de estilo 
eclético, moderno e contemporâneo, além do Mercado 
Central e do Museu do Piauí. 

O  RELÓGIO DA PRAÇA RIO BRANCO
Praça Rio Branco - Centro (Sul)
Um relógio que data da década de 1930 e é símbolo his-
tórico da cidade. Atualmente marca sempre a mesma 
hora, porque está parado no tempo devido à falta de ma-
nutenção. Bam dum tss.  

P  IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO 
AMPARO E PRIMAZ DE TERESINA 
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, s/n - Centro (Sul)
Foi nas cercanias da Igreja Matriz de Nossa Senhora do 
Amparo e sob o badalar de seus sinos de ferro que, no iní-
cio da década de 1850, a nova capital do Piauí se ergueu. 
Dos pináculos que elevam a visão para o céu à passarela 
nos convida a apreciar a vista lá de cima, sua arquitetura 
é refletida no zelo pelo depósito da fé católica. Retorne 
às raízes da celebração católica tradicional, inclusive com 
passagens em latim e canto gregoriano, participando das 
missas dominicais (7h, 9h ou 11h) ou visitando ao longo da 
semana, no período da manhã! 

Q  CENAJUS - CASA DA CIDADANIA 
Rua Coelho Rodrigues, s/n - Centro (Sul) 
Vale a pena fazer uma pausa no tour para observar esse 
edifício, que data de 1902, e já foi sede da Delegacia Fis-
cal do Tesouro Nacional e ponto de representação da Jus-
tiça Federal. Os guarda-corpos de metal foram trazidas 
da Inglaterra. A escadaria de mármore foi projetada no 
Rio de Janeiro. Apesar de ter sofrido modificações, ainda 
é uma joia rara. 

R  SHOPPING DA CIDADE 
Avenida Maranhão, 300 - Centro (Sul)
“Diga meu bem!?” Quem nunca foi abordado por um ven-
dedor ambulante com esse bordão, nunca esteve no sho-
pping popular de Teresina, que tem mais de 300 boxes de 
vendas de produtos que vão desde roupas até eletrôni-
cos. Melhor lugar para comprar castanha de caju. Porém, 
é irônico que o Shopping da Cidade dê, literalmente, as 
costas para a cidade. O edifício, de vários pavimentos, foi 
construído no mais importante conjunto histórico de Te-
resina. E por ser mais alto que as demais construções his-
tóricas do entorno, o shopping se transformou em uma 
barreira visual e um corpo estranho dentro da praça mais 
antiga da cidade: a Praça da Bandeira. Seg a Sex 08:00 - 
17:00 | Sáb 08:00 - 13:00
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