Matérias sobre a praia de Boa
Viagem

G1.GLOBO.COM

Nem só de frevo e confete vive o Carnaval do Recife – a cidade também
acolhe quem prefere aproveitar o feriado de forma mais tranquila. Uma das
opções para recifenses e turistas é a Praia de Boa Viagem, pronta para
receber os visitantes nos dias de festa. O projeto Praia Limpa, que distribui
sacolinhas oxibiodegradáveis na orla, garante o descarte correto do lixo
produzido e deixa o ambiente ainda mais agradável durante a folia.
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/especial-publicitario/prefeitura-do-recife/praialimpa/noticia/praia-de-boa-viagem-e-opcao-tranquila-para-aproveitar-o-feriado-de-carnaval-norecife.ghtml
DIÁRIO DE PERNAMBUCO

Com oito quilômetros de extensão, a Orla de Boa Viagem é muito
mais do que uma das maiores áreas públicas de lazer da cidade do
Recife. É um espaço de memória, local de encontros e reencontros,
fonte de subsistência e saúde para boa parte dos 123 mil moradores do
bairro. É onde todas as tribos se encontram. É homogênea e ao mesmo
tempo plural. Entre os edifícios sombreando o mar e a faixa de areia, é
cenário da história de muitas vidas. O diário de Pernambuco separou
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diferentes perfis que vivem a boa viagem.
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vidaurbana/2018/05/11/interna_vi
daurbana,751715/boa-viagem-as-historias-que-formam-um-bairro.shtml
POR AQUI

Atualmente, Boa Viagem é um dos bairros mais ricos do Recife, com
uma população de mais de 120 mil habitantes e uma infraestrutura
completa, com uma economia pujante. No entanto, essa realidade não
pertenceu
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Viagem

durante

toda

a
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existência.

O PorAqui separou fatos da história do bairro.
https://poraqui.news/boa-viagem/5-coisas-que-voce-nao-sabia-sobre-a-historia-deboa-viagem/
REVISTA ALGO MAIS

Bairro de Boa viagem segundo a revista algo mais
https://issuu.com/planodemobilidadeurbanadorecife/docs/tudobairros
FUNDAJ

Aqui tem início a Avenida Boa Viagem, inaugurada no governo
de Sérgio Loreto, em 20 de outubro de 1924, quando nela fez
implantar uma linha dos bondes da Pernambuco Tramways,
transformando-a com o tempo na bela praia da região. Pela Fundaj
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=491.
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Desafio
O desafio do Hackatur é tornar a praia de Boa Viagem um território ainda mais criativo, inteligente e
encantador. Através de uma metodologia de trabalho baseada no design thinking, iremos, em grupo,
pensar ideias e soluções, colaborando, inventando e recriando as práticas que fazem da praia um lugar
único e irresistível!!
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