
TRIUNFO
Um lUgar de encanto e beleza



PERNAMBUCO - BRASIL



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO

TRIUNFO

EVENTOS

CULTURA

ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS

GASTRONOMIA

HOTÉIS

SERVIÇOS

07

09

25

49

53

65

71

78



TrIuNfo
A combinação entre belezas naturais e clima ameno torna Triunfo 
um dos destinos turísticos mais desejados do sertão do Nordeste.
Com temperaturas que variam de 15 a 6 graus nos meses de frio, a 
cidade é um cartão postal com imponente conjunto arquitetônico 
numa paisagem que fica coberta pela neblina na temporada de 
inverno.

Some-se a tudo isso uma riqueza cultural revelada por músicos, 
artistas plásticos, poetas e, principalmente, pelo principal 
personagem do folclore local, o Careta, famoso no Carnaval da 
cidade por roupas coloridas, tabuleta com chocalhos e chicote 
nas mãos.

A gastronomia também se destaca com pratos inusitados como 
o famoso arroz vermelho e a carne de bode. Os licores de frutas 
feitos artesanalmente também são outra iguaria e os derivados da 
cana-de-açúcar se revelam inclusive como doces finos.

Por todos esses atrativos, Triunfo é uma cidade encantadora, com 
um charme interiorano especial. Um verdadeiro Oásis no Sertão.



Triunfo  
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Pórtico via Serra Talhada

TrIuNfo

“A palavra Triunfo por si própria já poderia nomear um lugar. Mas nesse caso não chega 
a ofuscar a qualidade e estranheza dessa cidade serrana de Pernambuco. Sobretudo os 
muros de pedra, porque lá só se encontram cercas com muros de pedras soltas. Certos dias 
enevoados, as paisagens nos levam a crer que estamos numa região muito próxima do 
encantamento, como tenho tentado captar nos quadros que pinto há anos sobre Triunfo.” 
O depoimento de Francisco Brennand, um dos maiores artistas plásticos do Brasil. 

Localizada no sertão pernambucano a 1.004 metros de altitude e a 402 Km do Recife, Triunfo não se 
enquadra nos estereótipos associados à caatinga. Com um clima de montanha, rica em flora e fauna, 
com abundância de recursos hídricos, em nada se assemelhando à rudeza da região. Juntamente com 
Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde e São Jose do Belmonte, forma a Rota do Cangaço e Lampião.

Poucas cidades têm o privilégio de reunir tantos atrativos, a 
começar pelo clima que contradiz a aridez do sertão nordestino, 
com temperaturas amenas durante todo ano. A vegetação é 
completamente diferente da que predomina na região e a variedade 
de lugares a se visitar não tem similar em todo sertão nordestino: 
Por tudo isso, Triunfo passou a ser conhecida como Oásis no 
Sertão, sendo possível de visitar lugares inesquecíveis!

Todos que visitam Triunfo se sentem atraídos por essa combinação 
entre o clima ameno, povo hospitaleiro, peculiaridades naturais, 
culturais e arquitetônicas guardando em sua memória fazendo 
com que os visitantes retornem a cidade e divulguem, em seus 
lugares do origem, o potencial de Triunfo. Jardins

Casa Grande das Almas



12 13

A religiosidade possui sua marca com destaque 
em Triunfo. No município a cultura sertaneja 
recebeu influências da Europa, tendo sua 
história fortemente ligada à religião católica. 
Padres, capuchinos, freis e freiras, de diversas 
localidades e países, ajudaram na construção do 
município e de sua identidade. O marco inicial 
é 1801, com a chegada à serra, do capuchino 
italiano Frei Vidal da Penha Frescolaro, terra 
até então habitada pelos  Índios caetés. Ele 
traz consigo a imagem de Nossa Senhora das 
Dores, padroeira da cidade, mantida na Igreja 
Matriz levando seu nome.

Theatro Cinema Guarany

Centro Histórico de Triunfo

Triunfo possui rico patrimônio arquitetônico por ter sido colonizada por europeus. A cidade 
ganhou deles e dos seus ricos comerciantes do final do século XIX e início do século XX, 
casarões, sobrados, igrejas, conventos e escolas. Um destes patrimônios é o imponente edifício 
do Theatro Cinema Guarany, inaugurado em 1922, construído em torno do Lago João Barbosa 
Sitônio.

O casario histórico se concentra no centro, 
em ruas estreitas, e enche as ladeiras da 
cidade de charme com seus janelões 
imensos e com suas fachadas coloridas 
e ornamentos variados, a exemplo de 
motivos florais, geométricos e religiosos.

Podem ser destacados: os frades franciscanos 
com a construção do Convento São 
Boaventura; o Pe. Ibiapina com a fundação da 
primeira casa de caridade municipal; as irmãs 
maristas franciscanas refugiadas da segunda 
guerra mundial, com a fundação do Colégio 
Stella Maris, contribuindo com a educação e 
formação de muitas gerações que passaram 
por Triunfo e o Lar Santa Elisabeth que faz 
um trabalho de assistência social em prol de 
crianças e adolescentes.

Igreja Matriz

Colégio Stella Maris
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O passeio nos pedalinhos 
no lago João Barbosa Sitônio 
atrai os visitantes que se 
deslumbram pelo charme e 
romantismo proporcionados, 
além de terem uma vista 
panorâmica da cidade.

Com uma cultura de valorização do patrimônio histórico e do revigoramento das tradições 
culturais locais, Triunfo tem como destaque também arquitetônico e atrativo urbano, o prédio 
do Museu do Cangaço e da Cidade. No local onde estão reunidas peças da história da cidade e 
do tempo dos cangaceiros e do reinado de Lampião, que costumavam se esconder em Triunfo na 
Casa Grande das Almas, no Sítio Almas, divisa entre Pernambuco e Paraíba, e na casa de Manoel 
Borges. Esses locais então preservados como naquele tempo, sendo pontos de visitação.

 A cidade oferece outro grande atrativo, que é 
o teleférico, cuja base fica as margens do lago 
João Barbosa Sitônio, no centro da cidade.

Em suas cadeirinhas sobre as águas do lago, 
os turistas são levados até o alto da serra 
onde fica o Centro de Lazer SESC, a maior 
colônia de férias em Pernambuco do Sistema 
Fecomércio.

Casa de Manoel Borges

Pedalinho do Lago João BarbosaMuseu do Cangaço

Teleférico
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Em Triunfo, o Turismo Rural e o Ecoturismo são roteiros 
com diversão garantida para todos os visitantes. Esses 
atrativos se descortinam por meio de trilhas ecológicas 
e belíssimas paisagens constantemente verdes. As 
estradas de pedras levam a cachoeiras, grutas, furnas 
e mirantes. A natureza exuberante justifica o título de 
Oásis do Sertão.

Triunfo tem como principal destaque folclórico cultural a 
figura do “Careta”, que desde o início do Século XX sai pelas 
ruas e ladeiras da cidade, chamando a atenção do público 
por suas máscaras, roupas e chapéus coloridos, além de uma 
tabuleta com chocalhos levados nas costas. O careta carrega 
nas mãos o relho, uma espécie de chicote.

Caretas de Triunfo Pôr do sol

Caminhos de PedraArtesanato
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A natureza foi bem generosa com Triunfo, detentora 
do ponto mais alto de Pernambuco, localizado a 9 km 
do centro da cidade, o Pico de Papagaio, com 1.260 
metros de altitude. O local oferece aos visitantes um 
mirante com uma vista espetacular do Vale do Pajeú. 
Um lugar perfeito para respirar o ar puro do interior e 
se vislumbrar com o pôr do sol sertanejo espetacular.

A Cachoeira dos Pingas está 
localizada a 4,5 km da cidade, e 
possui uma beleza exuberante 
com seis quedas d’água. A 
primeira queda transforma-se 
numa piscina natural para um 
agradável banho nas águas puras 
e cristalinas de Triunfo.

Uma de suas quedas forma um véu de aproximadamente 
60 metros de altura, que através de uma escadaria      
pode-se apreciar uma beleza natural e encantadora, 
realçada pelo contorno da vegetação nativa de uma 
belíssima vista propiciada pela paisagem incomum de um 
verdadeiro Oásis do Sertão.

Pico do Papagaio
Cachoeira dos Pingas

Cachoeira dos PingasPôr-do-sol (Pico do Papagaio) Escultura do careta no Pico do Papagaio
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As trilhas naturais de Triunfo revelam um 
Oásis no Sertão, um local muito procurado 
pelos amantes do ecoturismo e da prática de 
esportes radicais e trekking, esses visitantes têm 
a oportunidade de desbravar uma vegetação 
diferenciada das demais encontradas no sertão 
nordestino.

Há também o prazer de encontrar diversas 
árvores frutíferas como manga, goiaba, seriguela, 
jaca, pitanga, caju, abacate, laranja, laranja-cravo, 
banana, jabuticaba, mamão, maracujá, fazendo 
com que os passeios fiquem ainda mais 
inesquecíveis.

Para os praticantes do Turismo de Aventura, a 
trilha da Cachoeira do Pinga e sua decida em 
rapel é a ideal. O passeio oferece nível médio 
de dificuldade pela caatinga, onde é possível 
explorar rochas e uma belíssima queda d’água 
formando um véu de 60 metros de altura.

No Brasil colonial, os engenhos eram os locais destinados à fabricação de açúcar e de rapadura. 
Por muito tempo, a força econômica de Triunfo foi a produção da rapadura, tomando destaque 
nacional, sendo conhecida como a “Capital da Rapadura” em épocas áureas, com inúmeros 
engenhos artesanais trabalhando na confecção de rapadura e seus derivados, mas que ainda hoje 
são produzidos e comercializados.

Trilhas

Moagem em engenho

MoagemCaldo de canaRapel - Cachoeira dos Pingas
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Triunfo abre os braços para 
lhe receber. Cidade que 
desperta paixões e beira 
o encantamento como 
traduz Francisco Brennand 
na sua apaixonada 
declaração. Cidade de um 
encantamento, com seus 
jardins e flores de várias 
espécies que perfumam e 
embelezam a cidade.

Cidade que vê Pernambuco 
do alto, cidade de paisagens 
inesquecíveis, das muitas águas 
que correm pelo chão. Das 
serras e do verde. Triunfo, o 
Oásis no Sertão. Cidade de um 
povo hospitaleiro, que vive o 
frio o ano inteiro. Quem visita 
Triunfo não esquece jamais!

Da exploração da cana-de-açúcar, a 
cidade firmou-se também na produção 
da Cachaça Ecológica Triumpho.  A 
Cachaça Triumpho destilada em 
alambique e envelhecida em barris 
de carvalho possui características 
singulares de aroma e sabor, 
propiciadas pelo cultivo da cana e ritual 
de produção em região de terras altas, 
acima de 1000 metros de altitude. 

Recentemente, a Cachaça Ecológica 
Triumpho foi a primeira do Brasil 
a receber o selo de qualidade do 
INMETRO.

Adega da cachaça Triunfo

Colégio Stella Maris

Natal TriunfoProdutos ecológicos



EvEntos
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CarNaval Dos CarETas
Fevereiro

O medo, a curiosidade e o orgulho formam uma tríade de elementos recorrentes que,                      
marcando as lembranças dos indivíduos envolvidos na brincadeira, dão vida e sustentação ao 
Carnaval triunfense. Os Caretas são figuras satíricas que transformam o carnaval de Triunfo em 
um dos mais irreverentes do Estado. 

As máscaras dos Caretas 
podem até não estampar 
um sorriso, mas eles são 
a representação máxima 
da alegria e da tradição 
do Carnaval de Triunfo. Os 
mascarados representam 
o principal personagem 
do carnaval triunfense há 
mais de 90 anos, e que 
consolidaram o carnaval 
de Triunfo o melhor fes-
tejo de momo do interior 
do Estado de Pernambuco.

Divididos em grupos chamados 
de ‘trecas’, suas fantasias vão da 
cabeça aos pés, com máscaras 
feitas de papel, grude e amido 
de mandioca, chapéu de palha, 
o relho ou chicote, e a tabuleta, 
placa em que são escritas 
frases satíricas como as típicas 
de pára-choques de caminhão. 

Careta de Triunfo

Careta de Triunfo

Careta de Triunfo Careta de TriunfoApresentações culturaisBloco pelas Ruas
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Todo ano, os melhores caretas são premiados em um concurso promovido na segunda-feira de 
carnaval, por isso, as fantasias tentam se tornar mais criativas e caprichosas.

Além da brincadeira, o carnaval triunfense ainda conta com blocos de frevo, cortejos de grupos de 
cultura popular, shows e com o tradicional banho no Lago João Barbosa Sitônio. Mesmo com as 
caras amarradas dos folclóricos Caretas, a folia de Triunfo é marcada por animação e muita festa.

Encontro dos Caretas

Tradicional Bloco de Rua

Show Exalta Samba

Frevo

Palco

Banho no lago

Encontro dos Caretas Encontro dos Caretas
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ENCoNTro DE Carros aNTIgos
Março

Realizado desde 2010, o Encontro de Carros    
Antigos de Triunfo reúne colecionadores de todo 
o Brasil. Aproximadamente 100 veículos ficam 
expostos ao público, muitos pela primeira vez.  
Trata-se de um evento charmoso por natureza, pois 
reúne carros antigos e mais que isso,  apaixonados 
por esses veículos. E é impossível ficar alheio 
a essa paixão. Além das raridades, os visitantes 
podem aproveitar todos os atrativos que a cidade 
de Triunfo oferece, tornando-se privilegiados por 
participar desse grande encontro.

Nesta época, é aberta a temporada de inverno de     
Triunfo. Momento de tranquilidade e muita devoção 
dos fiéis. Na sexta-feira Santa é proporcionado um dos 
maiores momentos de fé, um verdadeiro espetáculo 
com uma imensa multidão seguindo em cortejo pelas 
ruas da cidade, acompanhando as imagens de Nossa 
Senhora das Dores e de Jesus Cristo por caminhos 
distintos, encontrando-se no centro da cidade.  A partir 
daí as imagens seguem juntas ao som das músicas 
sacras tocadas pela centenária banda Isaias Lima até a 
Igreja Matriz onde é realizada uma missa campal.

Exposição de carros antigos

sEmaNa saNTa
Março/Abril

arraIá DE são João
Junho

Triunfo se diferencia por suas apresentações 
culturais e teatrais, brincadeiras e é claro o 
que não poderia faltar nessa época do ano, 
e principalmente no sertão nordestino, o    
visitante pode deleitar-se com um verdadeiro 
cenário matuto, o som do bom forró pé de 
serra e a animação das quadrilhas juninas 
dos bairros fazem todo mundo cair na dança 
e saborear as comidas que fazem qualquer 
um cometer o pecado da gula.

Triunfo se destaca nas suas comemorações juninas porque além de ter um povo hospitaleiro,       
também conta com excelentes locais onde os visitantes são bem recebidos e oferece o que há de 
mais peculiar e tradicional da cultura junina.

Quem se dispõe a visitar a encantada região acaba 
apaixonando-se pelo lugar e não fica mais sem 
visitá-la. O São João de Triunfo é uma simpatia só, 
onde o clima de montanha e a tradição junina se 
misturam fazendo a beleza aumentar ainda mais.
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fEsTa Dos EsTuDaNTEs

A tradicional Festa dos Estudantes, realizada desde 1958 por estudantes triunfenses que residiam 
em outras cidades, foi criada no intuito de ser a despedida das férias. A festa ao longo dos anos 
foi se fortalecendo e hoje é um dos atrativos mais importantes do calendário de eventos estadual. 
Realizada na última semana do mês de julho, a Festa dos Estudantes coroa além do encerramento 
das férias, o ciclo da Temporada de Inverno de Triunfo, época em que os termômetros marcam 
suas temperaturas mais baixas.

O Festival funciona como uma caravana, que vai passando 
e deixando marcas no fazer cultural de cada localidade, 
ao mesmo tempo em que também promove a troca de                
saberes, constrói vitrines para que cada artista apresente 
sua produção, desenvolva suas ideias, articule seus fazeres e 
fortaleça sua criação. 

Julho
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Além dos shows que acontecem com atrações a 
nível nacional, regional e local, no palco montado 
no Pátio de Eventos Maestro Madureira, há também 
apresentações na área de artes cênicas, plásticas, 
fotografia, dança, teatro, audiovisual, entre outras      
linguagens que se espalham por toda a cidade, 
criando um clima de imersão cultural. Ao mesmo 
tempo, são apresentados novos artistas sendo essa 
uma das marcas da Festa dos Estudantes.

Sendo o principal evento do calendário festivo da cidade, a Festa 
do Estudante atrai um número considerável de turistas e visitantes 
em busca de tranquilidade, hospitalidade, musica de  qualidade, 
cultura e o principal, as baixas temperaturas que podem variar 
entre 18ºC e 5ºC.
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fEsTIval DE CINEma DE TrIuNfo
Agosto

Triunfo se torna a capital do cinema nacional no mês de agosto. Neste período acontece o Festival 
de Cinema de Triunfo que é realizado desde 2008 e é considerado um dos festivais mais charmosos 
do País. Na disputa pelo Troféu Caretas, a competição aglomera longas e curtas-metragens.

Cerimonia de premiação do Festival de Cinema de Triunfo

As sessões acontecem no 
Cine Teatro Guarany o qual se 
torna o centro das atenções,  
recebendo artistas consagrados 
pela sua contribuição ao 
audiovisual pernambucano,  
que são homenageados com 
o Troféu Caretas. O Guarany, 
principal cartão postal da 
cidade localizado no centro de 
Triunfo, é um dos cinemas mais 
antigos do Estado, inaugurado 
em 1922.

Virginia Cavendish e Irandhir Santos Homenageados com o Troféu Caretas
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A lista de filmes exibida no 
festival traça um panorama 
da atual produção audiovisual 
brasileira. São obras de 
todos os estados do País e 
internacionais que integram 
a programação do evento, 
lançando ao mercado filmes 
de curta e longas-metragens.

Desde sua primeira edição, o Festival de Cinema de Triunfo também caracteriza-se por promover 
a integração de cineclubistas, realizadores e militantes da cultura de vários estados do País, com 
a promoção de debates e atividades de formação. Através das oficinas voltadas para realizadores, 
professores da região e o público em geral é dada a oportunidade de exercitar o olhar sobre a 
prática na perspectiva do crescimento e difusão do setor.

Em sua programação é realizado o Seminário “Desenvolvimento Sustentável do Audiovisual no 
Nordeste”. A iniciativa reúne representantes do segmento audiovisual de todo o País para discutir
políticas públicas para o setor no Nordeste e ações para fomentar o audiovisual na região e no 
Brasil. O festival abriga também o Encontro de Cineclubes de Pernambuco.
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TrIuNfo moTofEsT

No mês de setembro, Triunfo se rende aos encantos das motocicletas, durante o Triunfo Moto 
Fest, realizado deste 2004. Consolidando-se como um dos principais eventos da categoria do 
norte/nordeste do País, o evento reúne todos os anos os amantes do motociclismo brasileiro.

Já tradicional no calendário de evento da categoria, muitos moto clubes e amantes das duas rodas 
esperam ansiosos durante todo o ano para participarem do evento em Triunfo.

O encontro tem como objetivo promover e congregar o motociclismo turístico e esportivo, com 
exposições de motos, venda de acessórios, shows musicais e passeios urbanos e rurais para se 
conhecer as maravilhas de Triunfo. Mas as grande estrelas do festival são as mais de 5 mil motocicletas 
que se fazem presentes. Imponentes, raras, potentes, caras, criativas originais e com todos os cuidados 
de seus donos, enchem os olhos de todos que visitam Triunfo nesta época do ano.

Não é só o clima, as belezas naturais e arquitetônicas que 
fazem de Triunfo um lugar agradável e inesquecível. Triunfo 
de um povo hospitaleiro, repleta de arte e cultura, encanta 
a quem a visita. Venha você também comprovar!

Setembro
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NaTal TrIuNfo

Concerto Natal Triunfo

Fonte no Natal Triunfo

Concerto Natal Triunfo

Dezembro

A tradição natalina em Triunfo se refez desde 2006 e se fortalece a cada mês de dezembro com o 
surgimento do Natal Triunfo, que toma conta da cidade com uma maratona de atividades envolvidos 
no encanto, na magia e na valorização da identidade regional, nas manifestações tradicionais e populares 
do ciclo natalino, com presença marcante da música lírica e da tradição oral do povo pernambucano.

 O Natal Triunfo revela todo seu encanto e magia do Natal pela decoração específica tornando a 
bela arquitetura num cenário de luz e cores unindo o ciclo natalino com a religiosidade da Festa da 
Padroeira Nossa Senhora das Dores apresentando em sua programação uma série de espetáculos 
gratuitos encenados em praças da cidade, em prédios históricos, igrejas e até dentro do lago João 
Barbosa, outro cartão postal da cidade.

O lago João Barbosa é o cenário para 
o principal espetáculo desse Natal 
de luzes e cores, o Concerto Natal      
Triunfo. Com um palco flutuante, 
músicos e cantores se apresentam 
entre as águas num Concerto Lírico 
com cantos religiosos e natalinos que, 
a cada ano, renova o repertório e a 
encenação.

Só quem vivenciou o show do 
Concerto Natal Triunfo explicaria a 
experiência de estar num momento 
magico como este. Viva essa magia, 
conheça o Natal Triunfo e se encante!
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Cantata Natalina

 O Cine Teatro Guarany, as margens do lago, é palco para o espetáculo do Coral Vozes do Guarany. 
Mais de cem crianças surgem e ocupam as janelas do imponente teatro e cantam num espetáculo 
que mistura a tradição natalina, luzes, efeitos especiais e muita, muita emoção.

As vozes desse Natal também se revelam 
na         Cantata Natalina encenada na escadaria da 
histórica            Igreja Matriz de Nossa Senhora 
das Dores, mais de 60 vozes apresentam Trazendo 
mensagens espirituais e renovadoras para os anos 
vindouros. 

A cidade se transforma no mês de dezembro 
em um grande cenário iluminado, um 
palco gigante onde a tradição oral do povo 
pernambucano ecoa nas vozes do pastoril, 
do xaxado e do reisado. Como é o caso do 
encontro dos grupos da tradição.

Coral Vozes do Guarany Encontro de Grupos da Tradição



46 47

Casa do Papai Noel

Fonte na lagoa

Outros Espetáculos

• Caravana Natalina
• Casa de Papai Noel
• Concurso Natal Triunfo
• Encontro de Corais
• Encontro de Pastoris
• Jornada Esportiva
• Matines Natalinas
• Natal das Crianças
• Novenário da Padroeira
  Nossa Senhora das Dores
• Serenata de Natal
• Shows Musicais;
• Trem de Triunfo
• Vila de Natal

 São as crianças que fazem a festa para receber o símbolo do Natal, o Papai Noel. Em Triunfo ele 
chega pelo teleférico distribuindo presentes e fazendo a festa no encontro com a criançada.

Por tudo isso, o Natal de Triunfo é a maior 
festa natalina do interior de Pernambuco 
atraindo visitantes de toda região e ainda 
da capital, o Recife. São mais de 150 mil 
pessoas que participam das festividades 
durante mais de um mês da programação 
natalina.



cultura
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No alto da serra existe um lugar belo que chega a beijar o céu e a se banhar 
com estrelas que reluzem sua beleza cristalina. Eu já conheço Triunfo e seus 
encantos, o seu frio que muitos comparam com o frio europeu mesmo sabendo 
que o “Oasis do Sertão” pernambucano é rico e abençoado por ser tão belo.  
As comidas saborosas e o carinho triunfense de cada abraço e de cada sorriso 
é outra característica marcante da nossa cidade.

Triunfo de inscrições rupestres mostrando que a arte já se fazia presente há 
milhares de anos.  Triunfo dos Caretas, figuras únicas no mundo e que, ao 
estalarem o seu relho, emanam energia positiva por onde quer que circulem.  
Triunfo do Stella Maris, eminente educandário que irradiou o saber e a cultura 
por todo o estado de Pernambuco, por todo o Nordeste, quiçá por todo o 
Brasil.  

Triunfo dos casarios que ostentam uma arquitetura rebuscada e rica em 
detalhes como o Cine Teatro Guarany, inaugurado em 1922 e tombado pelo 
patrimônio histórico estadual. 

Cantores, atores, compositores, poetas, artesãos triunfenses se enchem de 
felicidade ao encontrar os turistas sorrindo admirados com idéias transformadas 
em arte e numa união instantânea, amizades sinceras e duradouras nascem. 

Triunfo da Festa dos Estudantes e do Festival de Cinema, ambos reconhecidos 
internacionalmente. Triunfo é uma enorme obra de arte feita pela Natureza 
com seu coração pulsando ao receber mais um visitante. Os que vão embora 
dizem cheios de alegria: “Eu já estive em Triunfo!!!” E voltam.
Conheça Triunfo.

a CulTura TrIuNfENsE
Fabricio Ramos 
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Academia das Cidades

Águas Parque Triunfo

Atelier Chico Santeiro

Bodega Expedito do Beco

Espaço destinado às atividades físicas, com quadra poliesportiva, 
pista de cooper, equipamentos para musculação, aulas de aeróbica, 
mezanino para jogos e parque para crianças. 
Endereço: Av. José Veríssimo / Ingresso: Livre

Sua praia no Sertão, o mais charmoso e completo da região, com 
piscinas temáticas para crianças, toboáguas, escorregos, playground 
aquático, piscina de mergulho, campo de areia, refeitório, além da 
casa do Papai Noel e fabriqueta de chocolate caseiro e o pesque-
pague.
Endereço: Sitio Machado / Telefone: 87.3846-1138 / Ingresso: Pago

Espaço artesanal de criação de santos esculpidos em madeira, em 
diversos tamanhos.
Endereço: Av. Getúlio Vargas, n° / Telefone: 87.9991-3599
Ingresso: Livre

Idealizado pelo Sr. Expedito, aqui se encontra tudo que se procura, 
entre bugigangas e utensílios.
Endereço: Av. José Bezerra nº 43 / Telefone: 87.3846-1271
Ingresso: Livre

Casa Grande das Almas

Theatro Cinema Guarany

Convento São Boaventura

Corredor do Vento

Localizada na divisa entre os Estados de Pernambuco e da Paraíba, 
tem sua história com base no cangaço, visto ser muito freqüentada 
por Lampião. Conserva ainda a originalidade arquitetônica e 
mobiliária de época.
Endereço: Sitio Almas s/n / Telefone: 87.9626-8401 / Ingresso: Livre

Cartão postal da cidade localiza-se bem no centro. Sua construção 
foi feita em rocha e óleo de baleia para dar sustentabilidade, 
iniciando no ano de 1.919, pelos primos Manoel Siqueira Campos 
e Carolino de Arruda Campos, prósperos comerciantes da cidade, 
sendo inaugurada em 1922.
Endereço: Praça Carolino Campos s/n / Telefone: 87.3846-2919 / 
Ingresso: Livre

Em 1.944, inicia-se movimento para a construção do convento 
com doações e leilões. Em 1.947 é inaugurada a escola destinada 
à formação dos futuros sacerdotes, funcionando até 1.971. A partir 
daí, o espaço foi ocupado para outras atividades.
Endereço: Av. Frei Fernando / Telefone: 87.3846-1237
Ingresso: Livre

Casa de engenharia surreal, idealizada por Beto Patú, tendo privilégio 
de ser desfrutada de uma bela paisagem do sertão do Pajeú. O 
visitante pode usufruir de caminhadas em trilhas naturais, banho de 
cachoeira, entre outros.
Endereço: Sitio Corredor dos Ventos / Telefone: 87.9911-3374 
Ingresso: Livre
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Cachoeira do Pinga

Cacimba de João Neco

Cafundó das Pedras

Museu Fotográfico de Dona Diana Rodrigues

Possui 6 quedas d’água, com sua maior tendo 60 metros de altura e 
em período de cheia, é chamada de véu de noiva, e na estiagem, com 
menos volume de água, apenas pinga (por isso a origem do nome). 
Do alto, avista-se uma bela paisagem do Vale do Pajeú. Aos adeptos 
de aventura, pode ser desfrutado de delicioso rapel.
Endereço: Sitio Brejinho / Ingresso: Pago

Construída pelo Sr. João Neco em uma seca no ano 1932. 
Pela dificuldade de puxar a água por 30 metros, criou um túnel 
perpendicular para se ter acesso mais facilmente.
Endereço: Sítio Santana de Lajes / Ingresso: Pago

Uma granja chamada Cafundó das Pedras por conta das cercas e 
a casa construídas em pedra. Possui uma via sacra pintada à mão, 
sendo as representações do casario triunfense. Além pinturas com 
figuras da cultura local e um recanto com plantas do sertão. Dista 
a menos de 1 Km do centro.
Endereço: Sítio Bom Jesus / Telefone: 87.9992-6811
Ingresso: Livre

Um acervo de fotos encantador, o Museu Fotográfico de Dona Diana 
conta a história de Triunfo e personalidades que por aqui passaram.
Endereço: Av. Jose Veríssimo / Telefone: 87.9992-6811
Ingresso: Livre

Casa de Papai Noel e de Chocolate

Engenhos

Furna da Lage

Igreja Matriz

Localizados no interior do parque aquático, onde encontra-se espaço 
que leva o tema de Papai Noel, além da fabriqueta de chocolate caseiro.
Endereço: Sitio Machado / Telefone: 87.3846-1138 / Ingresso: Pago

A cana-de-açúcar chega a Triunfo no fim do século XIX. A produção 
é acentuada com diversos engenhos, sendo em tempos áureos, eleita 
como a “Capital da Rapadura” por ser de bastante qualidade.

Uma superposição de blocos rochosos possui na área interna, 
30 metros de largura e 2 metros de altura. Ao fundo existe uma 
passagem estreita com 8 metros de extensão.
Endereço: Sítio da Laje / Ingresso: Pago

Sua construção possui estilo arquitetônico gótico e neoclássico, 
tendo suas obras iniciadas em 1926, sendo sagrada em 1928. Está 
rodeado pelas imagens de Nossa Senhora das Dores, São José, São 
João Evangelista e São Pedro.
Endereço: Praça José Veríssimo Junior / Ingresso: Livre
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Pátio de Eventos Maestro Madureira

Pedalinhos do Lago

Pólo multicultural onde são realizados os principais eventos da 
cidade, dispondo ainda de lojas no seu entorno.
Endereço: Praça Carolino Campos / Ingresso: Livre

Incrementando a beleza do Lago, os Pedalinhos proporcionam 
alegria e romantismo com funcionamento diurno.
Endereço: Av. José Veríssimo / Telefone: 87.3846-1226
Ingresso: Pago

Pesque e Pague
Localizado no parque aquático, traz mais uma atividade ao turista e 
visitante. Além de poder consumir no próprio local, os peixes pescados.
Endereço: Sítio Machado / Ingresso: Livre

Museu do Cangaço da Cidade de Triunfo
Desde 1975, contem acervo com mais de 500 peças, em sua maioria 
doadas e uma parte comprada pelo sertão, nos lugares freqüentados 
e habitados por Lampião e seus cangaceiros.
Endereço: Praça Monsenhor Eliseu / Telefone: 3846-1719 
Ingresso: Pago

Pico do Papagaio
Oferece uma das mais belas paisagens do Vale do Pajeú, com uma 
altitude média de 1.260 metros. O pôr-do-sol é um atrativo à parte, 
podendo ser avistadas algumas cidades ao acender das luzes.
Endereço: Sítio Microondas / Ingresso: Livre

Centro Histórico

Teleférico

Stella Maris

Por ter uma colonização de europeus e ricos comerciantes no 
seu início, Triunfo traz várias casas com estrutura arquitetônica 
deslumbrante, datadas do século XIX, hoje tombadas pelo 
Patrimônio Histórico.

O primeiro teleférico de Pernambuco e do Nordeste chega para in-
crementar ainda mais a beleza natural da cidade, com tempo médio 
de passeio de 25 minutos.
Endereço: Bosque Horácio Timóteo / Telefone: 87.3846-2800
Ingresso: Pago

Vindas refugiadas da Alemanha na 2° Guerra mundial, 9 freiras 
deram início à esplendorosa edificação em 1944. Os ensinamentos 
começaram em prédios improvisados, e no ano de 1947 a escola foi 
definitivamente instalada no atual prédio.
Endereço: Sítio Horta, n° 05 / Telefone: 3846-1705 / Ingresso: Livre
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Avião xavante da Força Aérea Brasileira – FAB

Capela São Luiz Gonzaga

Endereço: Av. José Veríssimo / Ingresso: Livre

Localizada na Rua Padre Ibiapina, a capela foi construída no século 
XX com seu altar feito de madeira, ornado pelas imagens de Nossa 
Senhora da Conceição, Coração de Jesus e São Luiz Gonzaga, e um 
belíssimo crucifixo em madeira, doados pelo Pe. Ibiapina. Há quadros 
da Via Sacra escrita em 3 idiomas, francês, italiano e espanhol.
Endereço: Rua Pe Ibiapina / Ingresso: Livre

Trilhas

Cristo Redentor 

Há na cidade diversas opções de trilhas, onde turista desfruta de 
belas paisagens e relevo, podendo saborear ainda diversas frutas 
encontradas nos percursos.

Medindo 7,6 metros de altura o Cristo que abençoa a cidade de 
Triunfo está localizado no alto da boa vista, possui um mirante com 
vista panorâmica de toda cidade. Doada pelo Sr. Benedito Lobo 
Siqueira (Lobinho), inaugurada no dia 01 de Junho de 2002, foi 
construído pelo artista plástico triunfense João de Agamenon. Foi 
reformada e entregue a Triunfo em 2011, hoje é um dos lugres mais 
aconchegantes em Triunfo.
Endereço: Rua Oscar Lopes de Siqueira / Ingresso: Livre

Centro Criativo de Cultura

Cruzeiro

Antiga cadeia pública do município de Triunfo, o prédio foi doado ao 
SESC-PE, que depois da reforma, utiliza este espaço para capacitação 
e formação cultural. Sua área de atuação é artística, visando melhoria 
das práticas de gestão no âmbito cultural e social.
Endereço: Rua Tenente Siqueira Campos / Ingresso: Livre

Localizado nas proximidades do SESC, o Cruzeiro é o ponto final da 
Via Sacra que começa do patamar da Igreja Matriz Nossa Senhora 
das Dores passando por pequenos nichos de pedra representado as 
estações da Via Sacra até seu ponto final onde é realizada uma missa 
de ação de graças ao ar livre.
Endereço: Rua Oscar Lopes de Siqueira / Ingresso: Livre

Lago João Barbosa Sitônio

Igreja Nossa Senhora do Rosário

O Açude natural, teve a construção de sua orla (paredão) na gestão 
do Prefeito João Barbosa Sitônio, após o arrombamento em 1952 
devido a grande tromba d’água.
Endereço: Av José Verissimo dos Santos/ Ingresso: Livre

Igreja mais antiga do município, datada de 1876, foi construída pelo 
capuchino Frei Estevão de Maria da Hungria. Em seu altar encontra-
se as imagens  de Nossa Senhora do Rosário, Santa Inês e São 
Sebastião.
Endereço: Rua Tenente Siqueira Campos / Ingresso: Livre
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Prefeitura Municipal de Triunfo

Polo gastronômico e de animação

 A sede do município localiza-se as margens no Lago João Barbosa 
Sitônio e seu prédio possui uma arquitetura requintada.
Endereço: Av José Verissimo dos Santos/ Ingresso: Livre

Construído em local privilegiado, arborizado e próximo ao açude 
central. O polo tem uma infra-estrutura com duas áreas cobertas 
para convivência, uma área de jogos de tabuleiro, cinco quiosques, 
sanitários e palco com rampa para cadeirantes.
Endereço: Bosque Horácio Timóteo / Ingresso: Livre

Lar Santa Elisabeth

Portais da Cidade

Tem como missão institucional, “Acolher crianças e adolescentes 
empobrecidos e em situação de risco social, bem como suas 
famílias, proporcionando-lhes um atendimento que possa amenizar 
a precariedade de sua situação, dando-lhes amparo, proteção, 
melhor qualidade de vida, iniciação profissional e formação cristã 
no exercício da solidariedade e cidadania”
Endereço: Av. Frei Fernando / Ingresso: Livre

Triunfo possui 2 acessos, os quais foram construídos portal de 
entrada, para bem receber os turistas e visitantes.
Endereço: PE 365 e PE 320/ Ingresso: Livre

Centro Cultural Renascer do Sertão
Realiza ações voltadas para formação e capacitação da comunidade 
e agentes culturais no distrito de Jericó, onde são desenvolvidas as 
seguintes ações: Oficinas de artesanato, informática, dança, música, 
teatro e produção comercial; realização de cursos profissionalizantes; 
Sala de exibição para 60 pessoas para mostra de filmes e apresentações 
de teatro; Centro de Inclusão Digital (aulas de informática); Realização 
de Seminários abertos a comunidade; realização de Palestras Temáticas 
abertas à comunidade; Jornada Cultural de Jericó (encontro de 
pontos de cultura); Exposições; Projovem; Ações para Melhor Idade; 
Comercialização dos produtos de artesanato e gastronomia, produzidos 
pelos alunos capacitados; Rádio difusora local.
Endereço: Distrito de Jericó / Ingresso: Livre
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a gasTroNomIa TrIuNfENsE

No começo a dieta era tipicamente indígena, afinal eram os Cariris que 
dominavam o pedaço, aqui pelas terras da Baixa Verde. Na ausência de registro 
histórico-sociológico, a dedução é que na cozinha deles prevaleciam iguarias 
à base dos derivados do milho e da mandioca que ainda hoje fazem parte do 
cardápio da região. 

Também influenciaram a gastronomia de Triunfo, os descendentes negros que 
além da musicalidade adicionaram um tempero diferente a nossa cozinha.  
Misturando ingredientes acabaram legando o angu de milho (que ganhou 
inúmeras variações no decorrer do tempo), o baião de dois (mistura arretada 
de feijão, arroz e carne seca), pirão, mungunzá salgado, que só de falar já dá água 
na boca!
Dando um salto temporal para a criação do município, com a cidade, o comércio, 
feira livre, as receitas da cozinha primitiva foram sendo incrementadas, graças 
ao aumento e variedade de produtos alimentícios à disposição das donas de 
casa, já se podendo falar de uma culinária local, com pratos característicos da 
boa mesa triunfense: da goma de mandioca dos nossos ancestrais, surgiu o 
sequilho; o bolo manzape. Mais tarde o mingau pitinga; o doce de leite de bolas; 
o doce de laranja; os licores, o Nicolau e o famoso arroz vermelho com galinha 
de capoeira ao qual ninguém resiste!

E o fato é que, das chamas do fogão de lenha para as do fogão à gás, forno 
elétrico, microondas e todo o aparato que a modernidade nos trouxe, a 
gastronomia triunfense firmou-se destacando-se para além das fronteiras do 
Estado de Pernambuco, tanto na culinária quanto na bebida, com a Cachaça 
Triunpho ocupando lugar de destaque nas melhores prateleiras do comércio 
do ramo.Já não se trata apenas de um especialista aqui e ali.Triunfo detém uma 
cultura gastronômica própria e prossegue inventiva, seduzindo paladares pelo 
mundo afora, numa mesa farta, saborosa e francamente sertaneja.

Maria Lucia Alves de Lima

Bar e Restaurante 20 V

Bar e Restaurante O Palhoção

Bar e Restaurante O Rei do Caldo do Caldo

Beto’s Bar e Restaurante

Cachaçaria Fogão de Lenha

Cantina Triunffo’s:

Com serviço de almoço e café da manhã à la carte, serve comidas típicas 
regionais diariamente, bode guisado. Aberto de segunda a sábado, das 06h 
as 19h. Capacidade para 38 pessoas sentadas
Endereço: Rua Simões Mafra, 205 / Telefone: (87) 9924-8004 / 9935-6034

Oferece comidas típicas e regionais, café, almoço e jantar, self-service, 
também com serviço de entrega. Aberto de domingo a domingo. 
Capacidade para 100 pessoas sentadas. 
Endereço: Avenida Olavo Gomes de Oliveira, n° 451
Contato: (87) 3846-1303.

Serve comidas típicas e regionais, almoço e jantar. Espaço para 120 pessoas 
sentadas. Aberto de terça a domingo.
Endereço: Avenida Jornalista Sigismundo Pinto / Contato (87) 3486-1510

Serve comidas típicas e regionais, almoço e jantar, self-service e à la carte. 
Espaço para 150 pessoas sentadas. Aberto de domingo a domingo.
Endereço: Avenida Jornalista Sigismundo Pinto, 340
Contato (87) 3486-1413.

Capacidade para 60 pessoas, funcionamento de terça a domingo a partir 
das 11h, tem uma grande variedade de cachaças e bebidas, serve também 
variados petiscos.
Endereço: Rua Padre Ibiapina, 11 / Contato: (87) 9932-9717.

Localizada a R. Aprígio Assunção, 105, Bairro da Encruzilhada, com 
funcionamento das terças ao domingo, das 17h as 22h com serviços da 
cozinha italiana com pizzas e massas em geral com capacidade para 25 
pessoas. Contato: 3846-1144
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Pizzaria Papo de Buteco

Lanchonete Caretas

Restaurante Arco-Íris

Sorveteria Triunfo, Pizzaria e Lanchonete

Com serviços de bar e pizzaria. Possui capacidade para 200 pessoas, oferece 
música ao vivo, vista para o Lago, e o autêntico forró pé-de-serra aos sábados. 
Funciona de quinta a domingo a partir da 18h, com serviço de entrega. 
Endereço: Av. José Veríssimo dos Santos s/nº. Contato: (87) 3846-1333.

Com funcionamento de sexta a domingo, das 12h as 19h, possui serviço de 
salgados e doces em geral, além de bebidas quentes e geladas. Contém um 
posto de informações turísticas e loja de artesanato.  Localizado na base do 
teleférico. Contato 87 3846-1596

Serve comidas típicas com a tradicional feijoada aos domingos, e todos os 
tipos de carne, petiscos, bebidas.  Almoço a partir das 11h e jantar a partir 
das 18h. Há serviços de encomendas e de entrega em domicílio. Capaci-
dade para 78 pessoas. Aberto de domingo a domingo.
Endereço: Rua Isaias Rodrigues Florentino, 156. 
Contato: (87) 3846-1003 / 9629-3212.

Oferece lanches, sorvetes, pizzas e sobremesas, encomendas, além de 
serviço de entrega. Espaço para 40 pessoas sentadas. Aberto de terça a 
sexta das 8h às 23h e domingos a partir das 17h. 
Endereço: Rua Frei Fernando, 40 / Rua Isaias Lima, 12 (Filial) / Contato: (87) 
3846-1528 / (87) 3846-1615.
Mok’s Bar
Possui serviço de petiscos e bebidas. Ambiente tematizado com fotografias 
‘Gente Nossa’.
Endereço: Praça José Veríssimo Junior / Contato: (87) 9998-7779

Pizzaria Buonna Pizza
Com serviço de pizzas a partir das 18h, feitas no forno à lenha, possuindo 
capacidade para 35 pessoas além de contar com serviço de entrega.
Endereço: Rua Tenente Siqueira Campos, 72 / Contato: (87) 3846-1786 / 9933-2725.

Restaurante de Comidas Típicas - Dona Fátima
Self-service de comidas caseiras típicas, apenas almoço. Espaço para 30 
pessoas sentadas. Aberto de terça a sábado, das 07h às 14h. 
Endereço: Praça José Veríssimo Junior, 238 / Contato (87) 9600-9758.

Restaurante Aconchego do Lago

Restaurante Portal Triunfo

Restaurante Baixa Verde

Restaurante Café do Brejo

Restaurante SESC

Serve comidas caseiras, café da manhã, almoço e jantar, além de serviço de 
bebidas. Espaço para 30 pessoas. Aberto de terça a domingo das 07h às 21h. 
Endereço: José Veríssimo dos Santos, 113 / Contato: (87) 9634-1205 / 
8856-6385.

Restaurante com capacidade para 100 pessoas, tendo regional self-service, 
serviço de bar e churrasco. Aberto ao público externo.
Endereço: Rua Padre Ibiapina 179/ Contato: (87)3846-1845

Restaurante com capacidade para 60 pessoas, com self-service e serviço 
de bar.  Aberto ao público externo.
Endereço: Rua Manoel Paiva dos Santos 114 / Contato: (87)3846-1103

Restaurante regional com comidas caseiras típicas com capacidade para 
40 pessoas.  Aberto ao público externo.
Endereço:PE 365 km 1 / Contatos:(87)3846-1621

Restaurante com Buffet livre, com capacidade para 120 pessoas.  Aberto 
ao público externo.
Endereço: Rua Antônio Henrique da Silva / Contatos: (87)3846-2800 
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HospITalIDaDE

Uma vez uma mulher espiritualista me disse que o xacra (canais internos por 
onde circula a energia) de Triunfo é o coração. Ela me explicou que por isso 
é que os triunfenses são tão amáveis, receptivos, hospitaleiros. Essa revelação 
trouxe a justificativa para aquilo que, há anos, o visitante sente pulsar na cidade: 
esse carinho dessa gente com quem chega. Cabe aqui também, fazer um 
mergulho no real sentido da palavra hospitalidade. 

No caso de Triunfo, a gente faz uma viagem no tempo e constata a evolução 
que o município teve em infraestrutura de turismo. Isso é hospitalidade. São 
os serviços oferecidos por hotéis, pousadas, restaurantes e bares. É o conforto 
oferecido, o atendimento e até o prepara dos alimentos. É o sentido completo 
da palavra hospedar. Quem chega quer cama, banho, comida e a forma como 
tudo isso é oferecido traduz a hospitalidade de um lugar. 

Triunfo, hoje, recebe com o aconchego de uma pousada ou o requinte de um 
grande hotel com o conforto de outros lugares do país. Até mesmo em um 
seminário, transformado em pousada, o limpeza, organização e conforto dos 
quartos estão presentes. Junte-se a isso tudo, o calor humano de cada uma das 
pessoas envolvidas nesse trabalho. É do povo do interior essa verdade interior 
de tratar bem, de receber bem. Não é só num hotel, se você for na casa de um 
morador e recusar o café ou o doce de laranja , ou o licor de rosas, vai causar 
uma decepção. Abra o coração quando estiver em Triunfo porque o coração da 
cidade está sempre aberto, o coração desse povo está sempre abraçando quem 
chega. Nem mesmo o frio típico dessa “tela divina” como bem define a letra do 
hino do município, é capaz de esfriar o coração dessa gente. Aqui tem sempre 
uma mão estendida, uma palavra amiga, um gesto de carinho, uma verdade que 
aquece.

Adriano Pádua

Convento Santo Antônio - Convento

Pousada Alpes de Triunfo

Portal de Triunfo Hotel

Otellin Triumph

Conta com 25 apartamentos, destes 16 com banheiros. Ventilador 
e televisão são opcionais. Possui 69 leitos e 05 dormitórios para 60 
pessoas. Café da manhã incluso na diária. Oferece área de lazer com 
sítio, jardins e pomar, biblioteca, Capela e dois auditórios um com 
capacidade para 200 e outro para 100 pessoas. 
Endereço: Av. Frei Fernando, 164 / Contato: (87) 3846 – 1237.

Em funcionamento desde 1997, de caráter familiar, conta com 22 
apartamentos, e 60 leitos, todos com banheiro, TV, frigobar e ventilador, e 
algumas unidades com ar-condicionado ou vista panorâmica. Disponibiliza 
café da manhã incluso na diária, além de internet sem fio, sala de massagem 
e estacionamento interno. Próximo à Academia das Cidades e à Prefeitura. 
Endereço: Rua Galdino Diniz, 250 / Contatos: +55 87 3846.1371
e-mail: pousalpes@ig.com.br / www.pousadaalpestriunfo.com.br

Contamos com 28 apartamentos, e 70 leitos, todos com banheiro, TV, 
frigobar, ar-condicionado e acesso Wi-Fi. Café da manhã incluso na 
diária. Estacionamento interno. 
Endereço: Rua Padre Ibiapina, 179 / Contato: (87) 3846-1845 / 
triunfohotel@gmail.com

Contamos com 28 apartamentos e 97 leitos, todos com banheiro, 
TV, ar-condicionado, frigobar e internet sem fio. Disponibilizamos café 
da manhã incluso na diária, e Restaurante. Serviço de piscina, bar e 
auditório com capacidade para 60 pessoas.
Endereço: Rua Dr. Teodolino Rodrigues, 92 / Contatos (87) 3846-1244 
otellintriumpho@yahoo.com.br.
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Pousada Calugi

Pousada Encontro das Águas

Pousada Bom Jesus

Pousada Café do Brejo

Possui área verde de 10 ha, conta com 16 apartamentos voltados para o 
nascente e possuem varandas com rede e terraço. Disponibiliza internet 
banda larga e wi-fi, refeitório, parque infantil, churrasqueira com chuveirões, 
piscinas, mini campo de areia, barragem com peixes para a pesca esportiva. 
Endereço: PE 365 - km 1 / Contatos: (87) 3846-1784; contato@
pousadacalugi.com.br

Contêm 08 apartamentos, todos com TV, banheiro, ar-condicionado, tel-
efone, frigobar e chuveiro elétrico, num total de 28 leitos. Possui piscina, 
área para churrasco, salão de jogos, wi-fi, computador para o hóspede, 
estacionamento e café da manhã incluso. 
Endereço: Rua Miguel Alves de Melo, 12 / Contato: (87) 3846-1312 – 
9913-0088 / www.triunfoencontrodasaguas.com.br

Possui 06 apartamentos, todos com banheiro, televisão e ventilador, 
totalizando 22 leitos, com café da manhã incluso na diária. Estacionamento 
interno, área externa com pomar e espaço para jogos e confraternizações. 
Endereço: PE 365 - km 1 / Contatos: (87) 3846-1143 
(87) 8807-2321.

Em funcionamento desde 2006, conta com 12 apartamentos, e um chalé 
com total de 35 leitos. Os apartamentos são equipados com camas king-
-size, travesseiros de pena de ganso, roupas de cama de puro algodão, 
sofá, cadeira de balanço, TV com parabólica, varanda com rede, internet, 
ar-condicionado, telefone e chuveiro quente. Na área comum há esta-
cionamento, piscina, trilhas, serviço de bar, restaurante, jardins, pomar, 
animais domésticos e silvestres. No valor das nossas diárias está incluído 
o café da manhã. Contatos: (87) 3846-1621 / cafedobrejo@hotmail.com

Pousada Baixa Verde
Referência na hospedagem local, inaugurada em 1988, conta com 22 
apartamentos, sendo 10 duplos, 05 triplos, 04 quádruplos com 51 leitos, 
e 01 chalé completo com 09 leitos. Todos os apartamentos possuem 
TV, frigobar e ar condicionado. Disponibiliza internet Wi-Fi Banda Larga, 
piscina para adulto e criança, escorrego, estacionamento, sala de jogos, 
boate com Videokê, restaurante com lareira, e café da manhã regional 
incluso na diária. A Pousada Baixa Verde, Águas Parque e Engenho São 
Pedro compõem um complexo rural junto ao centro da cidade. 
Endereço: Rua Manoel Paiva dos Santos, 114 / Contato: (87) 3846-1103 
/ fax: 087-3846-1410, baixaverde@netcdl.com.br, http://www.pousada-
baixaverde.com.br
Pousada O Rei do Caldo

Pousada Opção

Pousada Palhoção

Contém 4 apartamentos, todos para casal com Ventilador, Frigobar e 
TV, além de uma casa para até oito pessoas e um quitinete para até 
cinco pessoas.
Endereço: Av. Jornalista Sigismundo Pinto / Contatos (87) 3846-1510.

Possui 09 apartamentos, todos com banheiro, televisão e ventilador, num 
total de 23 leitos. Café da manhã incluso na diária. 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 210 / Contatos: (87) 9635-1673 / (87) 9622-
2219 / email: pousadaopcao@gmail.com/ blog: http://pousadaopcao.
blogspot.com.

Possui 11 apartamentos, sendo 09 com banheiro interno, televisão e 
ventilador, num total de 40 leitos, com frigobar opcional, café da manhã 
incluso na diária, com serviço de almoço e jantar, e estacionamento 
interno.  Endereço: Rua Olavo Gomes de Oliveira, 451 
Contato: (87) 3846-1303 / 9949-3989
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Pousada São Luiz

Pousada São Paulo

Pousada Santa Elisabeth

Pousada Panorâmica

Oferece 07 apartamentos e 21 leitos, todos com banheiro, TV, 
ventilador. Localizada à Rua Laurindo Diniz, nº 312, Triunfo – PE, CEP 
56.870-000. Contatos: 87 3846-1847/ evanildo.fonseca@gmail.com.

Dispõe de 6 apartamentos todos com banheiro e ventilador, num 
total de 19 leitos, estacionamento interno piscina, e café da manhã 
incluso na diária.
Endereço:  / Contato: (87) 3846-1582.

Fundada no ano de 1965, foi o primeiro meio de hospedagem de Tri-
unfo. Dispõe de 14 apartamentos com banheiro, TV, frigobar, ventilador 
e varanda com vista para o Lago João Barbosa, além de 02 duplex, to-
talizando 41 leitos. A diária inclui café da manhã. Serviços de internet, 
uma extensa área verde, estacionamento, dois jardins bem floridos, uma 
Capela e um Auditório com capacidade para 100 pessoas.
Endereço: Contatos: (87) 3846-1236 
larsantaelisabeth@yahoo.com.br.

Dispõe de apartamentos suíte, com frigobar, TV, ventilador de torre 
com time, chuveiro elétrico com ducha dirigível; Recepção com 
ambiente para leitura; Área de lazer com vista para o Lago; Cozinha 
alternativa para uso exclusivo dos hóspedes; Café da manhã na 
cobertura; Adega com variadas marcas de vinhos e frios.
Endereço: Av. Waldemar Lopes Ferraz, 129 / Contato: (87) 3846-
1790 / 9998-7252 / 8806-9702 / E-mail: pousda_panoramica@
hotmal.com, Blog: http://pousadapanoramica.blogspot.com

Pousada Stella Maris

SESC Triunfo

Pousada de caráter religioso, com 17 apartamentos e 51 leitos, 
todos suíte, com TV, camas Box e ventilador. Serviço de restaurante, 
estacionamento interno e internet sem fio. Possuímos estrutura para 
eventos - Centro Convenções com capacidade para 450 pessoas 
com salas de apoio e equipamentos e serviços. 
Endereço: Rua Sitio Horta, 05, / Contatos (87) 3846-1704 / reservas@
stellamaristriunfo.com.br / www.stellamaristriunfo.blogspot.com.

O Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo oferece aos hóspedes 
completa infra-estrutura hoteleira com excelência em conforto, 
com 58 apartamentos, e 136 leitos, todos com frigobar, televisão, 
telefone, toalete, sendo 20 apartamentos adaptados para pessoas 
da terceira idade e 01 apartamento para portador de necessidade 
especial – cadeirante. Piscinas com vista panorâmica, restaurante 
para almoço e jantar, internet Banda Larga, estacionamento interno, 
biblioteca, salão de jogos e quadra poliesportiva, fitness center; loja 
de artesanato. Primeiro Teleférico do Sistema SESC. Estrutura para 
eventos – Centro de Convenções com capacidade para 200 pessoas 
com salas de apoio, equipamentos e serviços. 
Endereço: Rua Antônio Henrique da Silva, s/n° / Contato: (87) 3846-
2800; triunfo@sescpe.com.br.
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