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INFRAESTRUTURA 
TURÍSTICA



Mercado Municipal Adolpho 

Lisboa

Construído de frente para o rio Negro, em 1880,
quando a cidade de Manaus era considerada uma das
cidades mais prósperas do Brasil, foi reinaugurado em
2013 após 7 anos de reforma, na comemoração dos
344 anos de Manaus.

Possui arquitetura é em estilo Art Nouveau e é
considerado um dos mais importantes exemplares
mundiais da arquitetura de ferro, seguindo as
características do antigo Mercado Les Halles de Paris.

Um dos mais importantes centros de comercialização
de produtos típicos da Região Amazônica, em função
da vasta variedade de espécies de peixes de água
doce, frutas, legumes e especiarias, atrai a atenção e
a curiosidade dos visitantes da cidade.



Complexo Turístico 

Ponta Negra

Localizado à margem esquerda do rio Negro, a

aproximadamente 13 km do centro de Manaus, é

um dos principais cartões postais da cidade.

O Complexo foi revitalizado em 2013, possui orla

urbanizada, mirantes com vista para o Rio Negro,

quadras para prática de esporte e um anfiteatro

onde são realizadas apresentações musicais,

espetáculos teatrais e outras atrações, tornando-o

um dos principais pontos turísticos de Manaus.



Um dos mais antigos e belos prédios de Manaus,

também conhecido como Paço da Liberdade, abriga

Museu da Cidade de Manaus, que conta o

surgimento da capital amazonense a partir dos

diversos fluxos migratórios, por meio da exposição

permanente “Manaus: História, Gente e Cultura”,

explorando tanto os aspectos históricos, como o

processo evolutivo de construção da cidade de

Manaus, focado, sobretudo, na inserção das

pessoas na construção desse modelo de cidade.

É o primeiro museu tecnológico e interativo de

Manaus e o primeiro a contar a história do povo

manauara.

Museu da 

Cidade de Manaus



PROJETOS EM 
DESENVOLVIMENTO



As propostas objetivam a preservação e promoção dos bens

de relevância histórica da cidade de Manaus. A

MANAUSCULT assevera que as políticas de preservação e

os investimentos no Centro Histórico de Manaus devem

acompanhar o processo dinâmico de urbanização da cidade,

reestabelecendo a vitalidade da área e a reutilização dos

espaços tanto em seu uso original ou com novas propostas

de ocupação.

PROPOSTA DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

OBRA OBJETO
ÁREA      
(m²)

STATUS DO PROJETO APROVAÇÃO
VALOR 

ESTIMADO         
(R$)

1 CAFÉ TEATRO

Contratação de Projeto Executivo
2.114,2

7

Projeto Arquitetônico Básico 
concluído

Em 
andamento

600.000,00

Reforma e ampliação
Projeto Arquitetônico Básico 

concluído
Em 

andamento
12.000.000,00

2
MUSEU DO PORTO DE MANAUS E PRÉDIO 

ADMINISTRATIVO
Reforma e Ampliação

2.810,6
3

Projeto Arquitetônico Básico 
concluído

Em 
andamento

8.000.000,00

3 PRAÇA IX DE NOVEMBRO Revitalização 
1.060,1

3
Projeto Arquitetônico Básico 

concluído
Em 

andamento
500.000,00

4 CASARÃO SÃO VICENTE Reforma e Ampliação 706,53

Projeto Arquitetônico Executivo 
concluído Projetos 

Complementares Básicos 
concluídos

Em 
andamento

2.600.000,00

5 ANEXO DO MUSEU DA CIDADE DE MANAUS Construção 758,96 Projeto Executivo concluído Aprovado 4.500.000,00

6 CASA D O SEVERIANO MÁRIO PORTO Construção 490,79
Projeto Arquitetônico Básico 

concluído
Em 

andamento 1.800.000.00

Projetos 

em desenvolvimento



Requalificação e ampliação das instalações do

espaço cultural Café Teatro Les Artistes, em

funcionamento desde 2012 no antigo prédio do

J.G. Araújo.

Concessão de naming rights com possibilidade

utilização das Leis Rouanet (nº8.313/91) e Lei

Municipal de Cultura (nº 2.213/17)

Características do Imóvel

Área do terreno: 1389,61 m²

Área total construída atual: 649,30 m²

Área total construída proposta: 2114,24 m²

•Redefinição da entrada (acesso Pça. D. Pedro II);

•Adequação da sala principal em sala-teatro

reversível;

•Implantação de auditório; salas de ensaio;

espaço cívico;

Café Teatro





Requalificação e ampliação das instalações do 

Museu do Porto de Manaus, inaugurado em 29 

de janeiro de 1985 e do Prédio Administrativo 

da antiga S.N.P.H. (Superintendência Nacional 

de Portos e Hidrovias). 

Características do Imóvel

Prédio de propriedade da UNIÃO, cedido à 

MANAUSCULT (contrato de cessão de uso 

provisório em 12/12/2017 - processo nº 

04985.000355/2017-70).

Área do terreno: 1612,55m²

Área total construída atual: 1471,22m²

Área total construída proposta: 2.810,63m²

Entrada principal com acesso pelo Largo dos 

Portuários; adequação do prédio da antiga Casa 

de Máquinas; construção do anexo; adequação 

do Largo dos Portuários; reforma do Prédio 
Administrativo. 

Museu do Porto de Manaus





Requalificação da Praça IX de Novembro.

Características do Imóvel

Área do terreno: 1006,58 m²

Área total construída proposta: 1060,13 m²

Proteção do sítio histórico;

Adaptação da praça e entorno para os

novos padrões de acessibilidade;

Novo acesso para o Porto de Manaus;

Paisagismo;

Estacionamento;

6.Desenvolvimento dos projetos

complementares de Drenagem Urbana,
Luminotécnica e Mobiliário Urbano.

Praça IX de Novembro





Requalificação e ampliação das instalações do 

Casarão São Vicente em epaço para 

coworking – concessão de naming rights

Características do Imóvel

Área do terreno: 194,57m²

Área total construída atual: 389,14m²

Área total construída proposta: 706,53m²

Infraestrutura para desenvolvimento da 

economia criativa e produtos voltados ao 

Turismo;

Sala multiuso para formação e eventos; 

espaços de apoio, postos de trabalho, salas de 
reunião e cafeteria (Terraço).

Casarão São Vicente





Centro de Atendimento ao 

Turista – Ponta Negra

Os CATs possibilitarão à Manauscult uma maior 

segurança, eficiência e celeridade às suas operações de 

atendimento ao turista



PROMOÇÃO 

TURÍSTICA



• Participação em feiras nacionais e 

internacionais;

• Workshops de turismo;

• Semana do Turismo; 

• Captação de investidores para o turismo 

local;

• Veiculação de mídia em revista de 

turismo de circulação nacional;

• Promoção do projeto “Manaus: o Brasil 

que você só encontra aqui”;

• Apoio à captação de eventos com foco 

turístico em Manaus;

• Receptivo da Temporada de Cruzeiros,

Turismo



5 anúncios de bordo

1 vídeo de bordo

Capa da revista de bordo de Setembro

Ativação American Airlines



Ativação em aeroportos de 

grande circulação 



EVENTOS

TURÍSTICOS



O calendário fixo de grandes eventos da

cidade de Manaus foi uma construção

estabelecida desde 2013, que é

trabalhada enquanto produto turístico

junto aos operadores do segmento por

meio do projeto “Manaus: o Brasil que

você só encontra aqui”, de forma que a

capital do Norte do País tenha, a cada

trimestre, um grande atrativo cultural na

cidade.

Calendário de Eventos 



•Carnaval: Movimenta mais de 750 mil pessoas (1/3 da

população); o maior da Região Norte;

•Festival Folclórico do Amazonas: Foi ressignificado pela

Prefeitura de Manaus em 2017, quando passou a ser

realizado na Ponta Negra, reunindo até 60 mil pessoas;

•Boi Manaus: Comemoração oficial de aniversário da

cidade, é realizado desde 1997, quando passou a ser

considerado rota turística pelo Ministério do Turismo.

Tradição e Cultura



Em setembro, acontece o maior festival de

artes integradas da Amazônia: o Passo a

Paço, que chega à sua 6ª edição em 2019.

O projeto de ocupação artística do Centro

Histórico de Manaus consolidou-se como

grande expressão de intercâmbio artístico, no

berço histórico da capital amazonense.

Um público recorde de 93 mil pessoas

compareceu ao Centro Histórico da cidade

em um momento único de ocupação,

trazendo novas vivências e experiências à

sociedade em geral.

Passo a Paço 



Manaus consolidou seu Réveillon como

produto turístico junto ao mercado

exterior devido ao trabalho realizado

desde 2014, quando o evento deixou o

palco do Anfiteatro e passou a ser

realizado na praia da Ponta Negra, às

margens do Rio Negro, reunindo um

público médio de mais de 200 mil

pessoas e transformando o Réveillon de

Manaus em um dos principais produtos

turísticos da região Norte do País.

Réveillon  



Muito obrigado!


