
PORTO ALEGRE



Porto Alegre reúne vários destinos em um só lugar. "Casa" 
da maior pista de skate da América Latina, localizada na 
Orla do Guaíba, totalmente revitalizada. É também a 
Capital das Microcervejarias, localizadas principalmente 
no 4º Distrito, região que vem se desenvolvendo através de 
ações da prefeitura em parceria com a iniciativa privada. 
Porto Alegre da dupla GRENAL, do turismo rural, de 
eventos e negócios. 
No Centro estão os principais prédios históricos, já a Zona 
Sul é o lugar perfeito para quem deseja tranquilidade. 
Quer curtir a noite em Porto Alegre? Conheça os bairros 
Cidade Baixa e Moinhos de Vento, além do complexo 
gastronômico Cais Embarcadero. Além disso, os morros e 
parques são imperdíveis. Que tal conhecer POA por outro 
ângulo? Os passeios de barcos são encantadores. A 
cidade tem uma cultura qualificada e diversificada, com 
intensa atividade em praticamente todas as áreas das 
artes, esportes e das ciências. Porto Alegre tem tudo isso 
e muito mais. Venha descobrir e conhecer a Capital dos 
Gaúchos. 

Porto Alegre combines several destinations in one place. "Home" of the largest skate 
park in Latin America, located in Orla do Guaíba and completely revitalized. It is also the 
Capital of Microbreweries, located mainly in the 4th District, a region that has been 
developing through city hall actions in partnership with the private sector. Porto Alegre 
known by the duo GRENAL, rural tourism, events and business.
In the Center of the city are located the main historic buildings, while the South Zone is 
the perfect place for those who want tranquility. Feel like enjoying the night in Porto 
Alegre? Find out the Cidade Baixa and Moinhos de Vento neighborhoods, as well as the 
Cais Embarcadero gastronomic complex. Furthermore, the hills and parks are a must. 
How about getting to know POA from another angle? Boat trips are charming. The city 
has a qualified and diverse culture, with intense activity in basically all areas of the arts, 
sports and sciences. Porto Alegre has everything and much more.
Come discover and get to know the Capital of the Gauchos.
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TURÍSTICAS

Composto pelos bairros Floresta, 
Navegantes, São Geraldo, 
Humaitá e Farrapos, o 4º Distrito, 
é considerado um polo de 
inovação e criatividade. Além 
disso, nele estão concentradas as 
principais microcervejarias , que 
fazem Porto Alegre carregar o 
título de capital nacional das 
cervejas artesanais. 

4º DISTRITO & 
MICROCERVEJARIASA melhor maneira de começar a 

descobrir Porto Alegre é pelo 
Centro Histórico. A região 
concentra mais de 80% do 
patrimônio arquitetônico da 
Capital. Museus, Teatros, Centros 
Culturais, Igrejas, Praças e 
Monumentos, além do Mercado 
Público Central.

CENTRO HISTÓRICO

A extensa orla recortada pelas 
águas do lago Guaíba é a mais 
marcante expressão da paisagem 
de Porto Alegre. Totalmente 
revitalizada oferece diversas 
opções de lazer e práticas 
esportivas. Nela está localizada a 
maior pista de skate da América 
Latina. O pôr do sol é um 
espetáculo à parte, e proporciona 
uma experiência única.  Os 
passeios de barco permitem 
apreciar a cidade por outro ângulo.

ORLA DO GUAÍBA

Atividades como andar a cavalo, 
fazer um piquenique com 
produtos orgânicos, coletar 
frutas direto do pé, trilhas e 
pescaria. Todas essas 
experiências estão disponíveis 
apenas 20km de distância do 
centro de Porto Alegre.

CAMINHOS RURAIS
https://caminhosrurais.com.br

https://caminhosrurais.com.br




Emergência Médica (SAMU)
Telefone: 192

Polícia (Brigada Militar)
Telefone:190

Polícia Federal
Telefone: 194

Bombeiros
Telefone: 193

Hospital de Pronto Socorro
Telefone: +55 51 
3289.7999

Defesa do Consumidor
Telefone: 151

Prefeitura
Telefone: 156

Hidroviária de Porto Alegre
Telefone: +55 51 
3212.1956

www.prefeitura.poa.br/maisturismo
diretoriadeturismo@portoalegre.rs.gov.br

+ 55(51) 3289.6765
CIT CENTRO HISTÓRICO

Largo Glênio Peres, Mercado Público, sala 99 - Centro Histórico
De segunda à Sábado, das 9h às 18h

Aeroporto Salgado Filho
Telefone: +55 51 
3358.2000

Estação Rodoviária
Telefone: +55 51 
3210.0101

TRENSURB
Telefone: +55 51 
3363.8000

EPTC
Telefone: 118

SINDICATO DOS GUIAS
(SINDEGTUR)
Telefone: +55 51 
3286.2561

Associação Brasileira de 
Agências de Viagem  (ABAV- RS)
Telefone: +55 51 
32260300
www.abavrs.com.br

TELEFONES ÚTEIS
useful contacts

tourist information

DELEGACIA DO TURISTA - DPTUR:
+55 (51) 3371.2703

tel:194
tel:193
tel:5132100101
http://wwwabavrs.com.br
http://www.prefeitura.poa.br/maisturismo
mailto:diretoriaturismo@portoalegre.rs.gov.br
tel:5133582000
tel:190
tel:192
tel:5133638000
tel:5132897999
tel:118
tel:151
tel:5132862561
tel:156
tel:/555132260300
tel:+555132121956
tel:+555133712703
tel:+555132896765
https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/centro-de-informacoes-turisticas-cit




SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E TURISMO

https://prefeitura.poa.br/maisturismo

/SMDET.PORTOALEGRE /user/NoticiasPMPA @portoalegreturismo/
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https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2Fg2qkpopxvcrlihkwe9v9q0gqcdwj9yv1
https://www.facebook.com/SMDET.PORTOALEGRE
https://www.instagram.com/portoalegreturismo/
https://prefeitura.poa.br/maisturismo
https://wttc.org/COVID-19/SafeTravels-Global-Protocols-Stamp
https://prefeitura.poa.br/smdet
https://www.youtube.com/user/NoticiasPMPA



