
 

 

ATRATIVOS TURÍSTICOS DE TERESINA 

 

COMPLEXO TURÍSTICO MIRANTE PONTE ESTAIADA 

 

 

O Complexo Turístico Mirante Ponte Estaiada traz o que há de mais moderno no mundo da engenharia e 

arquitetura para a cidade de Teresina. A construção desse Complexo Turístico, que tem como fundamento a Ponte 

João Isidoro França, sobre o rio Poti. Sua construção seguiu padrões internacionais de qualidade para oferecer à 

capital piauiense uma obra que unisse a utilidade pública, beleza, versatilidade e preservação do meio ambiente. 

O Mirante do Complexo Turístico Mirante da Ponte Estaiada está localizado a 95 metros de altura e pode 

ser acessado através de dois elevadores panorâmicos, tem uma visão 360 graus de Teresina, para acesso ao Mirante 

é cobrada uma taxa de acesso no valor R$ 4,00 (quatro reais) a Inteira e R$ 2,00 (dois reais) a Meia; crianças até 

10 anos, idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais estão livres de cobrança da taxa. 

Estudantes e professores, mediante identificação da função, terão direito à meia entrada. 

As visitações ao Mirante ocorrerem de 9h00 às 18h00, durante a semana (terça a sexta), e de 9h00 às 

19h00 nos finais de semana e feriados, estando fechado durantes as segundas-feiras, para manutenção dos 

elevadores e outros equipamentos da ponte. São estabelecidos grupos de 10 em 10 pessoas para a visitação, com 3 

pessoas por vez no elevador e tempo máximo de 10 minutos a visita. 

 

 

 

 

 

 



 

Central de Artesanato Mestre Dezinho 

 

Em frente à Praça Pedro II, a 

Central de Artesanato Mestre 

Dezinho, integra o complexo 

cultural do centro da cidade. 

O local, que já foi sede da 

Polícia Militar durante os 

tempos da ditadura, hoje 

abriga lojas de produtos 

artesanais confeccionados a 

base fibras, couro e talos de 

buriti; auditório para 

eventos, palco para shows, 

lanchonete, escola de balé e 

escola de música. Seu nome é uma homenagem a um dos mais importantes artesãos do Piauí, Mestre Dezinho de 

Valença, que faleceu em fevereiro de 2000. Fica localizado na Rua Paissandu,1276, Centro, com horário de 

funcionamento Segunda a Sexta-feira: 08h às 18h Sábado e Domingo: 09h às 14h 

 

Mercado Público de Teresina 

 

O Mercado Público de 

Teresina, também conhecido 

como Mercado São José, 

Mercado Central ou 

Mercado Velho, oferece 

serviços e produtos variados, 

destacando-se rapadura, 

linguiça, artesanato em 

couro, madeira fibra e renda, 

objetos de cerâmica, animais 

abatidos e vivos, panelas, 

lanchonetes, restaurantes e 

outras peças da cultura local. 

O mercado possui boxes que oferecem desde vestuário, a eletrônicos, artesanato, carnes, verduras e 

alimentação. Está instalado em uma área de 5.367 m2 e é administrado pela Superintendência de Ações 

Administrativas Descentralizadas - SAAD Centro. Fica localizado na Praça da Bandeira - Centro (Sul). 

Funcionando de Segunda a Sexta-feira: 06h às 17h, Sábado: 06h às 14h 

 



 

Polo Cerâmico do Poti Velho 

 

O complexo artesanal é formado por 

30 lojas, distribuídas lado a lado, 

onde nos fundos são mantidas 

oficinas de produção em cerâmica e 

barro. Existem cerca de 300 

profissionais e familiares 

trabalhando em suas oficinas, 

geralmente acomodados nos fundos 

das lojas de comércio. O polo 

compõe o programa Lagoas do 

Norte, que em sua Fase II prevê 

mudanças na área, para integrá-la ao 

Parque Ecológico Encontro dos 

Rios. A produção é independente, onde os produtores fazem parte da Associação dos Artesãos do Bairro Poti 

Velho. A área para estacionamento comporta poucos veículos, com largo uso das margens das calçadas. Fica 

localizado na R. Des. Flávio Furtado, S/N - Poti Velho, funcionando diariamente, 08h00 às 18h00 

 

Parque Ambiental Encontro dos Rios 

 

É um dos pontos turísticos mais 

visitados de Teresina. Localizado na 

zona norte da cidade, é lá  onde os rios 

Poti e Parnaíba, que banham a cidade, 

se encontram. No local foi construída 

uma estrutura com espaço para 

pequenas exposições, quiosques para 

comercialização de produtos 

artesanais e o monumento à lenda do 

Cabeça-de-Cuia. No Parque 

Ambiental Encontro dos Rios é 

possível saborear deliciosos peixes e 

outros pratos da culinária local, no Restaurante Flutuante. Aberto  diariamente, é uma excelente opção de lazer. 

O monumento existente no local retrata a lenda do Cabeça de Cuia. Um jovem chamado Crispim era um 

pescador que vivia na região onde os rios Poti e Parnaíba se encontram, na zona norte de Teresina. Morava com a 

mãe, já velha e adoentada. Certa vez, depois de passar um dia inteiro sem nada conseguir pescar, Crispim volta 

para casa cheio de frustração e revolta. Pede à mãe alguma coisa para comer e está lhe serve o que pode: uma rala 

sopa de osso. Irritado, Crispim grita que aquilo é comida para cachorro e, em seguida, pega o osso e parte para 



 

cima da mãe, atingindo-a várias vezes. Desesperado, o pescador corre porta afora e se joga nas águas do rio, 

enquanto a mãe, agonizando, lança lhe uma maldição: haverá de se transformar num terrível monstro da cabeça 

grande, que só descansará quando lhe forem sacrificadas 7 virgens chamadas Maria. Crispim se transforma no 

Cabeça-de-Cuia, que surge do fundo das águas para assustar as lavadeiras e ameaçar os pescadores que pesquem 

em excesso, além do que precisam. Dizem que, durante a noite, o Cabeça-de-Cuia se transforma num velho e sai 

vagando pelas ruas de Teresina. Fica localizado na Av. Boa Esperança, S/N Poty Velho, funcionando 

diariamente, 08h00 às 18h00 

 

Museu do Piauí - Casa de Odilon Nunes 

 

O Museu do Piauí foi criado e é mantido pelo 

Governo do Estado do Piauí, através de sua 

Secretaria de Estado de Cultura do Piauí 

SECULT. Inaugurado em 1934, inicialmente 

foi residência do comendador Jacob Manoel 

D'Almendra, passando em seguida ao Tribunal 

de Justiça e seção do Arquivo Público. Em 

1980, passou a abrigar o seu acervo no casarão 

de traços neoclássicos da Praça Marechal 

Deodoro da Fonseca, sua sede atual. Na 

década de 30, quando ali funcionou o Tribunal 

de Justiça e Fórum de Teresina, o prédio 

abrigou o julgamento do tenente Florentino 

Cardoso, acusado de ter matado o motorista 

Gregório Pereira dos Santos, hoje um mártir 

em fase de abertura de processo para sua 

canonização. Fica localizado na Rua Areolino 

de Abreu, 900, Praça da Bandeira, Centro, 

Horário de Funcionamento: Terça a Sexta-

feira: 08h às 17h, Taxa de Acesso: R$ 5,00. 

Theatro 4 de Setembro 

 

 



 

Parque Potycabana 

 

O Parque Potycabana abrange uma área de 43.000 m2, sendo 15.000 m2 de área verde, com pista de 1,4 

km para a prática da caminhada, duas pistas de 1,6 km, com tratamento asfáltico para ciclismo, pistas para prática 

de esportes radicais, como o skate, bem como 11 quadras esportivas, sendo 1 de futebol society, 1 de tênis, 2 de 

badminton, 3 de vôlei, 1 de futebol de areia e 2 poliesportivas, além de 4 mesas de tênis. Após o replanejamento, 

o parque passou a contribuir de forma mais acentuada com esporte, cultura, educação, saúde, lazer e parte social. 

Localizado na Av. Raul Lopes, as margens do Rio Poti, em frente ao Teresina Shopping, funcionando de Segunda-

feira a Sábado: 05h às 22h e aos  Domingos: 16h às 22h 

 

Parque Ambiental Estação Cidadania - Parque da Cidadania 

 

É um dos parques urbanos mais 

frequentados de Teresina. O parque fica 

localizado nas avenidas Frei Serafim e 

Miguel Rosa, possui uma área de 8,3 

hectares, estrutura adequada à prática de 

esportes, caminhadas, shows, 

apresentações culturais, passeios em 

família e socialização, um anfiteatro 

com capacidade para 1.500 pessoas, 

palco, pista de skate e um espelho d’agua 

de fazer inveja a grandes parques a céu aberto no mundo inteiro. Dentro do parque há galeria de arte santeira 

“Maria, Maria”. O acervo é composto por imagens que retratam padroeiras de diversos bairros de Teresina, peças 

marcadas por traços de muita fé, religiosidade e talento dos nossos artistas santeiros. O Parque funciona de Terça 

à Sexta-feira: 05h às 10h, 16h às 21h e aos Sábados, Domingos e Feriados: 05h às 21h  

 

Parque Lagoas do Norte 

 

O Parque Lagoas do Norte mudou a realidade da 

vida das pessoas que lá moravam antes das 

obras. Além da limpeza das lagoas e da 

revitalização da fauna e flora, essa construção 

englobou tudo que é relativo à melhoria de vida 

das pessoas: saneamento, saúde, cultura, 

religiosidade, educação, esporte, lazer e moradia 

digna. 

O parque tem uma estrutura linear em 7Km de 

extensão, composto por bicicletário, anfiteatro, 



 

quadra de areia, estação de transbordo, quadras poliesportivas, horta comunitária, Centro Municipal de Educação 

Infantil, pista de skate, estação elevatória, campo de futebol, Praça dos Orixás, Batalhão da Polícia Militar e sistema 

de vídeo monitoramento que auxilia na segurança da região. Cerca de 80% da delas é formada por espécies típicas 

da região, como ipê e caneleiro. Fica localizado na  Av. Boa Esperança, englobando bairros Matadouro e São 

Joaquim 

 

Museu Dom Avelar 

 

O Museu pertence a Fundação Cultural 

Cristo Rei, onde você se depara com 

laboratório de arqueologia e acervo ligado 

a arqueologia, onde se vê vestígios 

retirados do município de Caldeirão 

Grande do Piauí. Também encontra um 

rico acervo de mineralogia, fósseis, arte 

popular mundial e ainda uma estruturada 

biblioteca. O museu possui cerca de 14 

mil moedas catalogadas, das mais 

diversas representações mundiais. Fica 

localizado na Rua Poeta Domingos 

Fonseca, no bairro Cristo Rei. Horário de funcionamento Terça à Sexta-feira: 09h às 17h, Sábados: 09h às 12h, 

com Taxa de Acesso: R$4,00 inteira e R$2,00 estudantes. 

 

 

Bioparque Zoobotânico 

 

Criado através do Decreto Estadual 

No. 1608, de 08 de Maio de 1973, no 

governo do engenheiro Alberto 

Tavares Silva, possui uma área de 

137 hectares, que se define como 

área destinada à proteção, 

conservação e pesquisa da flora e da 

fauna. O parque apresenta áreas 

específicas à criação de aves em 

gaiolas, mamíferos em viveiros e/ou 

jaulas, répteis em regime de 

cativeiro e peixes nas lagoas lá 

existentes. 



 

O Zoobotânico de Teresina é o terceiro maior parque urbano do Brasil e o maior do Nordeste, com uma 

área total de 127 hectares. A infraestrutura administrativa é composta por edificações de padrão moderno, tendo 

sido preservadas, entretanto, algumas construções históricas, como por exemplo, a antiga casa da fazenda, cuja 

área é atualmente ocupada pelo parque. A área verde passou de 7 mil metros quadrados para 15 mil metros 

quadrados. O parque possui três pontos de conectividade de internet, através de Wi-Fi. Possui ainda uma base 

fixa do Batalhão da Polícia Ambiental. Fica localizado na Rodovia PI 112, Av. Pres. Kennedy, s/n – Morros, 

funcionando diariamente, das 08h às 17h30 com taxa de acesso: R$ 2,00 adulto e R$ 1,00 criança 

 

Shopping da Cidade 

 

Espaço comercial mais popular de Teresina, 

o Shopping da Cidade está localizado na 

Avenida Maranhão, à margem direita do rio 

Parnaíba, de onde se avista, do outro lado, a 

cidade e Timon, Estado do Maranhão. São 

1.956 boxes comerciais, distribuídos em três 

pavimentos, praça de alimentação, terminais 

de auto-atendimento bancário e loteria. Está 

interligado à Estação Alberto Tavares e 

Silva, do metrô de Teresina, e funciona de 8h 

às 18h, de segunda a sexta, e de 8h00 às 

14h00, aos sábados, sendo fechado aos domingos. 

São variadas as opções de compras no shopping mais popular de Teresina. Os permissionários, em sua 

maioria, eram camelôs que se exibiam nas ruas do centro de Teresina e foram deslocados para um espaço único. 

O Shopping da Cidade, também conhecido como Shopping dos Camelôs, teve sua construção iniciada 

em 2007, na gestão do então prefeito Silvio Mendes de Oliveira Filho, e foi inaugurado dois anos depois. 

 

Parque da Cidade 

 

O Parque é considerado área de preservação ambiental, destinada ao lazer e à recreação, onde 

se pode praticar esporte e usufruir o contato direto com a natureza. "Prefeito João Mendes Olimpio de Melo" foi 

o seu nome oficial, registrado através do Decreto-Lei Nº 2.329, de 12 de maio de 1993, assinado pelo então prefeito 

Raimundo Wall Ferraz. João Olímpio foi Prefeito de Teresina no período de 1951 a 1955 e residia no local. 

Hoje, o parque oferece espaço adequado à realizações de eventos culturais e ecológicos, servindo 

ainda como centro de apoio a atividades de educação ambiental e grupos comunitários. Foram identificadas, 

através de um levantamento realizado por técnicos da Prefeitura de Teresina, mais de 120 espécies vegetais, entre 

árvores, arbustos, ervas agrupadas e grande diversidade da fauna, em uma área de 17 hectares. De acordo com a 

Lei No. 1.939, de 16 de agosto de 1988, o parque é considerado área de preservação ambiental, contribuindo para 

melhorar a qualidade de vida em nossa cidade. 



 

O parque possuí campo de futebol, quadra de areia, quadras de vôlei e basquete, coreto, anfiteatro, área 

com cascata, área de playground. No parque funcionam ainda a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente    

SEMAM, a Guarda Civil Municipal     GCM e sua especializada GCM-Ambiental, fica localizado na Av. Duque 

de Caxias, 3520, Primavera II.  

 

Parque Monumento Natural Floresta Fóssil de Teresina 

 

Com uma área de 160.000 m², é um sítio 

paleontológico localizado às margens do Rio 

Poti, na  área urbana de Teresina, com 

troncos fósseis do período Permiano 

(aproximadamente 280 a 270 milhões de 

anos). Destaca-se por possuir vários troncos 

petrificados em posição de vida e ser o único 

sítio paleontológico dentro de uma capital 

brasileira. 

A Floresta Fóssil foi transformada em 

parque municipal em 1993, em Setembro de 

2008, o parque foi tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Artístico e Nacional IPHAN, 

como Patrimônio Nacional, o que tem servido para promoção de medidas conjuntas entre a Prefeitura de Teresina 

e o IPHAN no combate ao desgaste do parque. 

É considerado o único Parque de Floresta Fóssil da América Latina, e é o maior parque das Américas. Os 

fósseis que se encontram neste parque datam de 200 milhões de anos. A sua principal característica é que os 

troncos se apresentam em posição de vida, ou seja, na vertical. Localizado na Avenida Cajuína em Frente ao 

Teresinha Shopping, Bairro dos Noivos. 

 

MONUMENTOS DE TERESINA 

 

Clube dos Diários 

Localizado no centro urbano de Teresina, é talvez, o prédio de maior significado e com valor objetivo para várias 

pessoas desta cidade. Nele, aconteceram as mais badaladas festas, concursos de miss, namoros, enfim era o ponto 

de encontro da sociedade teresinense. Hoje, apesar de várias lutas pela sua restauração e revitalização, o Clube 

continua abandonado, ou utilizado com empreendimentos marginais (estacionamento, camelôs, etc). É necessário 

que haja uma ação imediata a fim de recuperar tão importante acervo. 

 

Igreja de Nossa Senhora das Dores 

Segundo templo católico construído em Teresina, cujo início se deu no ano de 1865. Poucos dias antes de findar-

se o prazo para a entrega definitiva da obra, parte do prédio desabou. A reconstrução da igreja ficou a cargo 



 

do Coronel João do Rêgo Monteiro, o Barão de Gurguéia. A inauguração foi realizada em 1867. Com a criação 

do bispado do Piauí, a igreja das Dores foi elevada à Catedral. 

 

Igreja de São Benedito/ Praça de São Benedito 

construção da Igreja São Benedito foi concluída em 1886, erigida com esmola e trabalho do povo sob a 

administração do missionário capuchino Frei Serafim de Catânia. De partido arquitetônico simples, somente as 

portas, altas e largas, receberam primorosos trabalhos de entalhe, realizados pelo artista piauiense Sebastião 

Mendes, especificamente valorizados no tombamento da Igreja como Patrimônio Nacional, ocorrido em 1938. 

 

Palácio de Karnak 

Não há registro seguro quanto à data de construção do Palácio de Karnak. Sabe-se apenas que é remanescente da 

segunda metade do século XIX. Trata-se de uma edificação de linha neoclássica, possuindo elementos das 

arquiteturas grega e romana. Nos primeiros tempos, o imóvel sediou o instituto de Karnak, estabelecimento de 

instrução secundária. O Dr. Gabriel Luis Ferreira, vendeu o prédio aos Barões de Castelo Branco, que residiram 

na antiga chácara por muitos anos. No ano de 1926, o então Governador Mathias Olympio de Melo comprou o 

prédio e nele instalou a sede do Poder Executivo do Piauí, que passou a funcionar como residência e Palácio de 

despachos por longo espaço de tempo. Na década de 70, o Karnak passou amplas reformas e deixou de acumular 

os aposentos residenciais. 

 

 

 

Bendito Boteco & Cervejaria 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2535 , Fátima / (86) 98157-0135 

 

Rambeer 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1867, Jóquei / (86) 3303-6080 

 

Beer Store 

Teresina Shopping, 1000 lj 131, Noivos / (86) 3230-227 

 

Tomato Gastronomia e Cultura 

Rua Desembargador Freitas, 895, Centro / (86) 99548-8866 

 

Resenha Bar 

Avenida Jockey Clube, 1980, Teresina-PI / (86) 98826-2617 (86) 99910-9397 

 

Boteco 50 em 5 

Av. Marechal Castelo Branco, (embaixo da Ponte JK), S/N/ (86)99480-8316 

 



 

Boteco da Lagoa 

Av. Pedro Freitas,59- Vermelha/(86) 

 

Boteco da Leoa 

Av. Marechal Castelo Branco,101- Cabral/(86) 99962-7413 

 

BARES 

Dose Dupla 

Av. Homero Castelo Branco,2929- Ininga/(86)99906-1157 

 

Barzinho Teresina 

Av. Dom Severino, 646, Teresina-PI / (86) 99920-1136 

 

Do Meio Cozinha e Bar 

Rua Nossa Senhora de Fátima 1859 / (86) 9 9993-8571 

 

Terraço Leste 

Av. Nossa Sra. de Fátima, 2106, Fátima, Teresina-PI / (86) 988538-2326 

 

Terraço RestoBar 

Av. Dr. Aquiles Wall Ferraz n 5641, Bairro: Campestre / (86) 3085-4955 

 

Ar Livre Espaço Cultural 

Av. Mal. Castelo Branco, 39 - Cabral, Teresina-PI / (86) 99460-8001 

 

Urbano the 

Avenida Dom Severino, 739-Horto, Teresina - PI / (86) 99988-3607 

 

Maverick Pub Rock Blues e Jazz 

Av. Universitária, 880 - 07 - Ininga, Teresina-PI / (86) 99990-2011 

 

Velho Jack 

Av. Raul Lopes, 50-Fátima / (86) 98113-4349 

 

Doutores do Chopp 

Rua Sabá Said, 1867-Horto / (86) 3303-4639 

 

Doca Beer 

Av. Coronel Costa Araújo, 2265-Fátima 



 

 

Seu Madruga Pub Café 

A, R. Antônio de Castro Franco, 940 - Fátima, Teresina-PI / (86) 99918-8395 

 

All Capone Pub Rock And Blues 

Rua Visconde da Parnaíba, 1081 - Horto / (86) 99903-5024 

 

Bar o Coronel 

Deputado Vitorino Correia, 2404-São Cristóvão / (86) 3025 - 6179 

 

CASAS DE SHOWS E BOATES 

 

309 Bar Teresina 

Av. Homero Castelo Branco, N° 309 - Jóquei, Teresina - PI, 64048-385 / (86) 99844-6951 

 

Resenha Bar e Churrascaria 

Av. Jóquei Clube, 1980 - Jockey Clube, Teresina - PI, 64049-240 / (86) 99910-9397 

 

Viola Music 

Av. Homero Castelo Branco, 976 - São Cristóvão, Teresina - PI, 64052-005/ (86) 99570-3103 

 

Apollo 11 Pub House 

R. aime da Botica, 2055 - Horto, Teresina - PI, 64050-040/ (86) 995554436 

 

Bendito Boteco e Cervejaria 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2535, Fátima / (86) 99863 3352 

 

Brasileiro Bar e Boteco 

Av. Dom Severino - Horto, Teresina - PI, 64049-375/ (86) 99959-5769 

 

Bliss Favorito 

Rua Trinta e Um de Março,1941, Ininga, Teresina – PI / (86) 3304 2666 

 

Casa Favorito 

Br 343, KM 9, Teresina - Altos 

 

Dom Nelore - Bar & Churrascaria 

Av. Joaquim Nelson, 3675 - Parque Ideal, Teresina - PI, 64078-225 / (86) 3233-9290 

 



 

Dom Nelore Leste 

Av. Raul Lopes, 519 - Noivos, Teresina - PI, 64046-150 / (86) 3025-2251 

 

Nashville The 

Av. Nossa Sra. de Fátima, 1324 - Fátima, Teresina – PI / (86) 99815-1738 

 

Favorito Do Meio 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1839 – Jóquei / (86) 99993-8571 / 3232-0807 

 

LAZER E ENTRETENIMENTO 

ZONA RURAL 

 

1. Paradise Cable Park 

Área de laser com incentivo a prática de wakeboard, espaço para a família e os amigos deixando-os mais 

próximos a natureza. 

Endereço: PI-112, Teresina – PI, na estrada de União, a 7 km do balão do Aldebaran, ao lado esquerdo. 

Horário: Sábado e Domingo, de 10h às 18h. 

Reservas pelo direct do Instagram. 

 

2. Sitio do Didi 

No Pé da Serra do Gavião, o sítio oferece aos turistas piscina e lagos, com locais de descanso e áreas para 

crianças. Um espaço exuberante no meio da natureza, conhecido pela gastronomia à base do peixe tambaqui. 

Endereço: rota do gavião, povoado São Raimundo, Rua Nossa Senhora da Conceição, no beco da raposa. 

Telefone: (86) 99575-0632 

 

4. Araxá Bike Park 

Com um espaço dedicado ao Ecoturismo, o local de práticas de ciclismo de aventura, com competições de 

alto nível, tudo isso sem perder o jeito familiar. o espaço conta com trilhas conforme a dificuldade do visitante. 

Endereço: rota do gavião, povoado Calengue, na estrada do Árvores Verdes. 

Telefone: (86) 999883212 

 

5. Titara Pesque-pague 

Para fugir do estresse da cidade, nada melhor que uma boa pescaria. O pesque e pague Titara oferece tudo 

isso com opções diversas. Além de pegar o seu próprio peixe, você mesmo pode prepará-lo, a seu critério e gosto.  

Endereço: rota do gavião, povoado Calengue, na estrada da Santa Teresa. 

Telefone: (86) 3237-5173 / 99953-3134 / 98804-7008 / 99920-1808 

Horário: De quarta a domingo, de 08h às 19h. 

 


