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EXPEDIENTE apresentação

Um mergulho na cultura

Pegar a estrada rumo ao Agreste e ao Sertão de Per-
nambuco é fazer um verdadeiro mergulho na história 
e na cultura raiz do nosso Estado. Mais do que belas 

paisagens, o viajante vai se surpreender com a diversidade 
da vegetação, com os sotaques inconfundíveis e  os sabores 
de cada cidade. E muito mais. Ambas as regiões concen-
tram ainda precioso patrimônio humano: artistas de renome 
nacional e internacional que representam nossa cultura de 
forma ímpar e criativa.

Falamos de J. Borges, o grande xilogravurista de Be-
zerros. De suas mãos e de seus filhos saem traços poéticos 
e divertidos inspirados na cultura do interior. Toda a reve-
rência também ao Rei do Baião - Luiz Gonzaga, ou ainda 
Gonzagão, como era chamado o músico que levou a cultura 
sertaneja em prosa e verso ritmada em xote, xaxado e baião, 
levando-a para os quatro cantos do mundo; é considerado 
um dos músicos brasileiros mais completos. Nascido em 
Exu, Alto Sertão, ele é inspiração até hoje para artistas de 
todo o Brasil.

Praticar voo livre? Sim. Em Taquaritinga do Nor-
te é possível saltar na Rampa do Pepê. Voar de balão? O 
município conhecido pelas trilhas e cachoeiras, reduto de 
natureza exuberante - Bonito - também é ponto de balonis-
mo. Afinal, beleza não lhe falta de qualquer ângulo! É em 
Caruaru onde temos os Mestres Vitalino e Manuel Eudócio; 
e o maior São João do mundo!

Entre uma cidade e outra, o viajante pode se revigorar 
com os pratos típicos no Mercado de Gravatá ou nos restau-
rantes ao longo do roteiro - a maioria deles é especializada 
em gastronomia nordestina potente e substanciosa. Gali-
nha de cabidela, carne de sol, baião de dois, bode assado 
ou guisado. Mas ainda fondue, tilápia assada, bolo barra 
branca, compotas e geleias. Nosso interior tem mesa farta e 
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eDITORIAL

generosa. Impossível resistir.
Nas memórias dessa estrada, o viajante também 

conhecerá a ritualística cultura indígena - tribos nativas 
seguem perpetuando seus ritos através dos tempos.

Não se poderia falar de Pernambuco sem falar do Ve-
lho Chico. O rio São Francisco é o coração líquido do nosso 
interior. É fonte de energia, fonte de vida, fonte de entreteni-
mento de natureza. Passa por várias cidades e em cada uma 
delas se mostra diferente mesmo correndo com as mesmas 
águas. 

Convidamos você a embarcar nessa rota conosco.

Boa viagem!
Equipe Folha de Pernambuco

Novembro/2019

Cenários belos e 

promissores do nosso turismo

Pernambuco é generoso em belezas naturais. Por todas 
as regiões, Mata, Agreste e Sertão, espalham-se atra-
tivos que encantam os da terra e os que vêm de fora. 

Quem se dedica a desvendar o interior do Estado se depara 
com histórias e cenários riquíssimos. Há opções para os 
amantes de aventura, para os apreciadores da cultura e da 
gastronomia, e também para os que buscam contemplar 
nossas belas paisagens, e ver o que temos de encantador. 

E é muita coisa bonita.
No Agreste, por exemplo, concentram-se destinos 

consolidados, como Gravatá - terceiro polo hoteleiro do Es-
tado - e Caruaru - a terra do maior São João -, que servem 
de espelho para o crescimento de outros da região, a exem-
plo de Bonito e Pesqueira, que guarda o Santuário de Nossa 
Senhora das Graças. Isso sem falar em Buíque, Taquaritin-
ga do Norte, Bezerros... 

Saindo do Agreste e mergulhando no Sertão, destinos 
como Triunfo, Belém de São Francisco e Exu despertam a 
atenção pela história e cultura. Belém, aliás, é a capital do 
pai dos bonecos gigantes: de lá saiu o famoso e centenário 
Zé Pereira.

É impossível falar do Sertão sem citar o Velho Chico. 
O rio que banha as cidades, garante a agricultura irriga-
da das mangas e da uva e, represado em barragens, serve 
como atrativo turístico. Petrolina escreve sua história no 
roteiro do enoturismo nacional como porta de entrada para 
uma região única, que produz duas safras e meia de uva por 
ano, nos municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa 
Vista .

Com trajetória mais recente e um potencial imenso, 
um dos novos destinos revelados no Estado é Petrolândia. 
Oferecendo uma cidade submersa sob o lago da Usina 
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Hidrelétrica Luiz Gonzaga, o município conta com passeio 
de catamarã e mergulho na Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, parcialmente submersa. Para completar, tem a Ilha 
de Rarrá, local belíssimo de muito encanto.

Mas nem só de roteiros com dicas para se descobrir 
Pernambuco é feito este guia batizado de Bora Pernam-
bucar?. Ele traz também oportunidades de negócios, que 
confirmam a vocação de Pernambuco como destino forte e 
integrado.

Nesta publicação você vai descobrir o que temos de 
mais encantador em duas regiões  com paisagens e atrati-
vos de perder o fôlego. Seja bem vindo e mergulhe nesse 
múltiplo universo que só Pernambuco pode oferecer.  

Bora pernambucar!
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gravatá

Uma cidade grande, com um clima mais ameno 
que o da capital pernambucana, oferece aos 
visitantes uma experiência gastronômica digna 

do título de Polo Gastronômico do Agreste. Gravatá, com nome 
que deriva do tupi, já foi fazenda, loteamento, distrito e se 
tornou cidade em 15 de março de 1893. Hoje, como um dos 
municípios mais populosos e urbanos entre as cidades de Per-
nambuco, ela recebe visitantes que buscam a calma e o clima 
de interior, sem perder a comodidade de encontrar facilmente 
praticamente tudo o que a capital Recife oferece. Para concluir 
o bem-estar garantido na visita à cidade, Gravatá conta com 
uma rede hoteleira diversificada. 

Por ficar a apenas 84 km do Recife, o destino está entre 
os preferidos para o turismo local, com visitantes vindo da 
Capital e cidades próximas. Passando pela cidade, o turista 

não pode deixar de levar consigo uma bonequinha da sorte. 
Para a sabedoria popular do gravataense, quem leva uma 
bonequinha da sorte no bolso da camisa vai ter sorte no amor, 
quem leva na carteira vai ter sorte no dinheiro e quem põe de 
imã na geladeira jamais verá o eletrodoméstico vazio. Cheia 
de histórias, contos, religiosidade, cultura e turismo, a cidade 
aguarda o turista com uma entrada de comida típica e uma 
noite regada a fondue e vinhos. 

ARTESANATO
>>Polo Moveleiro
Um dos principais convites para conhecer a cidade são 

seus móveis rústicos de madeira maciça e de alta durabili-
dade. Os famosos móveis de Gravatá são feitos com maestria, 
em uma atividade passada quase que ancestralmente dentro 
das famílias. Por isso, a cidade tem uma rua inteira dedicada 
à fabricação e venda de mobiliário. Vale a pena a visita na 
região e ainda aproveitar para saborear doces de fabricação 
local.

Onde: rua Duarte Coelho, 37, Gravatá

Polo moveleiro é 
um dos principais 
atrativos da cidade

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS hospedagemARTESANATO GASTRONOMIA
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GASTRONOMIA
>>Galinhada
Uma boa galinha de cabidela não pode faltar no prato 

de quem quiser mergulhar na gastronomia gravataense. Há 
vários restaurantes especializados nesta receita tradicional 
– uma das mais populares de Pernambuco. Durante o dia, o 
visitante da cidade encontra todos os pratos regionais com 
facilidade e, pela noite, a dica é fugir um pouco do tradicional 
e experimentar as fondues dos diversos restaurantes que ofe-
recem o prato, com um belo vinho de acompanhamento. 

PASSEIOS
>>Karawa tã (reserva ecológica)
Qualquer traço de urbanidade fica para trás ao chegar-

mos à reserva ecológica Karawa tã. Com uma proposta 
completamente sustentável, o parque oferece trilhas, esca-
ladas, rapel (o maior do Nordeste), paintball e muitas outras 
atividades pertinho do centro de Gravatá. Aberto em junho 
de 2019, o parque ganhou o Prêmio ABETA Brasil Natural, 
que selecionou o Karawa tã pela sua característica de unir o 
desenvolvimento sustentável ao entretenimento e contato com 
a natureza. A reserva funciona de sexta-feira a domingo.

Onde: rua Joaquim José dos Santos, 555, Alpes Suíços, Gravatá 
Acesso pago

>>Cachaçaria Sanhaçu
Com visitação aberta, a Cachaçaria Sanhaçu recepcio-

na os visitantes com a especialíssima cachaça orgânica do 
Agreste. A 15 km de Gravatá, localizada no município de Chã 
Grande, a cachaçaria oferece a visitação guiada no Tour Rural 
e no Tour Pedagógico. Nos dois, os processos de fabricação 
da cachaça são visitados, desde a horta orgânica até a de-
gustação dos produtos. O diferencial do Tour Pedagógico é a 
inclinação para que tipo de disciplina o professor irá abordar 
na cachaçaria, ao levar os alunos para conhecer o processo. 

Onde: Engenho Sanhaçu, Chã Grande 
O acesso à loja é gratuito, os tours são pagos

EVENTOS
>>Semana Santa
Em Gravatá, uma das principais festas do ano é a Se-

mana Santa. Com atrações de peso, o evento tornou-se não só 
uma celebração religiosa, mas um grande convite para uma 
animada festa cultural na cidade. 

>>São João
Em todo interior de 

Pernambuco, a festa mais 
aguardada é o São João. 
O badalado São João de 
Gravatá não deixa festa a 
desejar para quem curte a 
época. Com concursos de 
quadrilhas e festas com 
grandes nomes do forró 
em palcos gratuitos, o São 
João da cidade se tornou 
uma das épocas de maior 
procura turística. 

Reserva ecológica aproxima 
turista da natureza

Galinha de cabidela é um dos
pratos mais típicos de Gravatá
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Hospedagem
>>Hotel Canarius
Onde: BR-232, km 84, Gravatá
Informações: (81) 3465-1532

>>Oasis Boutique Hotel
Onde: rua Waldemar de Oliveira, s/n, Prado, Gravatá 
Informações: (81) 3533-0380

>>Resort Villa Hípica
Onde: rua Dr. Amaury de Medeiros, 1000, Bairro Novo, Gravatá 
Informações: (81) 3533-9600

>>Porto da Serra Hotel
Onde: rua Quatro de Outubro, 639, Nossa Senhora 
Aparecida, Gravatá 
Informações: (81) 3533-8574

NÃO DEIXE DE IR
>>Mercado Cultural de Gravatá
Com programação variada para um fim de semana 

completo, o Mercado Cultural de Gravatá apresenta uma am-
pla gama de entretenimento: música, bares e restaurantes de 
comida regional com preços acessíveis, segurança e lojas de 
artesanato local. O mercado funciona de terça-feira a domingo, 
com programação mais ampla no horário do almoço entre a 
sexta-feira e o domingo.

Onde: rua Duque de Caxias, 89/105, Centro, Gravatá 

>>Mercado Público de Gravatá
Visitar este equipamento é quase uma volta ao tempo. 

No Mercado Público de Gravatá, grãos são vendidos a granel, 
no quilo, há conserto de panelas e até sapateiros trabalham 
firmemente, perpetuando hábitos antigos.

Onde: rua Duque de Caxias, ao lado do Mercado Cultural de Gravatá

Mercados públicos fazem 
parte do roteiro de visitas 
do município
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BEZERROS 

Na terra dos Papangus, do bolo de barra branca 
e do mestre da xilogravura J. Borges, o que não 
falta é atividade para o turista disposto a conhe-

cer o que há de melhor da cultura interiorana. O clima ameno 
da cidade, que fica a 106 km de distância do Recife, proporcio-
na uma atmosfera de aconchego, fazendo o visitante esquecer 
um pouco a tropicalidade pernambucana. Para aventureiros, 
para entusiastas da arte, para apreciadores de boa comida 
típica e conversa, a cidade oferece museus, artesanato, paisa-
gens, histórias e muito acolhimento. Em Serra Negra, ponto 
onde acontece a culminância das principais festas do muni-
cípio, o turista pode fazer trilhas e apreciar o melhor cenário 
paisagístico de Bezerros. Durante o São João, o anfiteatro de 
Serra Negra recebe grandes atrações e proporciona uma união 
cultural, turística e gastronômica para o visitante. 

história
>>Estação da Cultura - Museu e Espaço Papangu
A ludicidade do Carnaval de Bezerros se encontra ainda 

quente e viva na Estação da Cultura. O local, que já foi uma 
estação ferroviária, conta com uma exposição permanente 
sobre a história da cidade e um grande acervo sobre o Papan-
gu de Bezerros. No local também funciona a escola de música 
da cidade. O espaço funciona das 7h às 17h, de segunda-feira 
à sexta-feira, e das 10h às 16h nos feriados e finais de semana.

Onde: rua Vitoriano Pereira de Lima, 1-403
Santo Antônio, Bezerros 
Acesso gratuito

ARTESANATO
>>Memorial de J.Borges / Museu da Xilogravura
Visitar o museu e encontrar o artesão trabalhando em 

suas obras não tem preço. Em uma experiência completa, o tu-

Produção cultural é um dos
pontos fortes da cidade

NÃO DEIXE 
DE IR

ARTESANATOHISTÓRIA GASTRONOMIA
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rista encontra J. Borges criando gravuras, tem a oportunidade 
de pedir autógrafo e posar para uma foto com o artesão. Nos 
seus 83 anos de vida e 63 vivendo de arte, o Mestre e Patri-
mônio Vivo de Pernambuco reuniu histórias e lições para toda 
uma vida. O museu funciona de 7h às 17h de segunda-feira a 
sábado. 

Onde: 68 – Loteamento Bairro Novo, Cohab, Bezerros 
Acesso gratuito

>>Casa de Cultura Popular Lula Vassoureiro
Patrimônio vivo de Pernambuco, Mestre Lula Vassourei-

ro é conhecido como “Pai dos Papangus”. Na casa do Mestre, 
o turista se aproxima da história dos Papangus de Bezerros, 
mascarados específicos, que saem no período Carnavalesco. 
Assim como Jota Borges, o Mestre Lula Vassoureiro recebe 
os visitantes no seu atelier, dando a experiência de comprar a 
obra diretamente de suas mãos. A visitação na Casa de Cultu-
ra Popular Lula Vassoureiro se faz por meio de agendamentos, 
com a esposa do Mestre, Céu Vassoureiro: (81) 99272-5525.

Onde: rua Outovia Bezerra Vila Nova, Bezerros
Acesso gratuito

Ateliê de J. Borges 
é loja museu de 
obras de xilogravura
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>>Centro de Artesanato de Pernambuco em Bezerros
É o primeiro Centro de Artesanato do Estado, inaugu-

rado em 2003. O Centro de Artesanato de Bezerros apresenta 
uma divisão espacial bem orgânica e direcionada. O visitante 
passa pelo museu e visualiza as peças feitas por mais de mil 
artesãos de Pernambuco. O turista também pode adquirir pe-
ças da mesma linhagem criativa do acervo expositivo a bons 
preços. O Centro de Artesanato funciona das 8h às 17h, de 
segunda-feira ao sábado e de 8h às 14h no domingo.

Onde: BR-232, km 107, Bezerros
Acesso pago

GASTRONOMIA
>>Bolos
Ah, os bolos de Bezerros! Ostentando o título de Capital 

dos Bolos e Doces de Pernambuco, Bezerros recepciona seus 
visitantes com o tradicional bolo de barra branca. A sobre-
mesa, que já foi considerada um erro culinário, é hoje um dos 
doces mais vendidos da região. A substituição do trigo pela 
massa de mandioca e a temperatura de seu cozimento fazem 
com que a massa do bolo se separe, criando uma faixa branca 
no meio, que é a característica da sobremesa.

NÃO DEIXE DE IR
>>Serra Negra
O ponto mais alto da cidade faz o visitante suspirar com 

a paisagem alcançada após uma breve subida. De fácil acesso, 
a Serra Negra dispõe de bares e pousadas capazes de conquis-
tar o visitante para uma estadia alongada no município. Fa-
moso ponto do São João de Bezerros, Serra Negra conta com 
um pequeno centro de artesanato e um anfiteatro que serve de 
palco para as atrações da festa. Para quem procura aventura, 
lá há a disponibilidade de seguir por trilhas, cada qual com 
seu ponto de exploração de maior ou menor dificuldade. Rapel 
e visitação de grutas também fazem a alegria do povo aventu-
reiro que visita Serra Negra. 

Onde: estrada Serra Negra - Distrito Industrial, Bezerros 

Bolos típicos 
são o ponto alto 
do cardápio do 
município

Caboclo de lança 
é personagem 

emblemático 
do interior
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sairé

Aterra do buscapé e da laranja recebe seus visi-
tantes com um clima frio aconchegante, uma 
entrada para a cidade estonteante e a certeza de 

um passeio bem aproveitado. Sairé fica a 107 km da Capital 
pernambucana, numa entradinha logo depois de Bezerros. 
Pequena e com uma população um pouco maior que 11 mil ha-
bitantes, seu povoamento teve início com a utilização do solo 
fértil para plantio da cana-de-açúcar. Atualmente, é a maior 
produtora de laranja de Pernambuco e tem destaque também 
na criação de tilápia. Outro ponto importantíssimo da cidade 
é sua preservação e consciência ambiental, Sairé é referência 
em compostagem e tratamento de resíduos. 

história
>>Museu Municipal Horácio José dos Santos
O pequeno Museu Municipal de Sairé por si só já é um 

memorando. No século XX, o local figurava um centro social 
de atendimento para a população menos abastada. Em 2013, a 
gestão municipal ressignificou o local para que ele se tornasse 
museu da cidade, que tem a maior parte do seu acervo ga-
rantido por doações de artefatos históricos das famílias mais 
tradicionais. O museu funciona de terça a sexta-feira de 8h às 
17h e, nos finais de semana e feriados, de 8h às 12h.

Onde: praça São Miguel, s/n, Ao lado da Igreja 
Católica, Centro, Sairé
Acesso gratuito

PASSEIOS
>>Produção de laranjas
Iniciada na década de 1980, a produção de laranja se 

destacou na cidade devido às condições climáticas favoráveis. 

Cultivo de laranjas 
movimenta economia e 

estimula produção artística

PASSEIOSHISTÓRIA
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No inverno, as noites da cidade chegam a 15°C e os dias se 
mantêm frios. Após a colheita, ocorre o seu evento principal: 
a Festa da Laranja, que acontece anualmente no mês de julho. 
A visitação às plantações é feita com agendamento e acompa-
nhamento por Gilmar Pontes: (81) 99686-1172.

Acesso gratuito

>>Criação de peixes
Como uma atividade mais recente, a criação de peixes 

também é um destaque da cidade. Nos últimos anos, alguns 
produtores de laranja optaram por mudar de área e apostar 
na piscicultura. Estes colhem bons frutos a partir dessa nova 
aposta. Algumas áreas de criação de peixe recebem visitan-
tes com agendamento programado, com Gilmar Pontes: (81) 
99686-1172.

Acesso gratuito

>>Casario 
Com parte da construção do centro urbano preservada 

do século XIX, a cidade possui casarios de época, que levam o 
visitante a um passeio de volta no tempo. Já nos sítios, muito 
comuns na cidade, dado seu viés econômico com alguma con-
centração no pequeno produtor, as casas rodeadas por hortas 
e pequenas plantações de laranja se destacam pela simplici-
dade e charme. Terraços grandes, largas janelas e um espaço 

reservado para estocagem da produção dos sítios são vistos 
em diversas casas que distam do centro da cidade. 

>>Igreja Matriz de São Miguel
Uma graça recebida e uma promessa cumprida resulta-

ram na construção da Igreja de São Miguel, datada de 1906, 
principal igreja da cidade. São Miguel, que já deu nome ao 
distrito que originou Sairé, é também o padroeiro da cidade. 
A igreja revela uma construção clássica, de frente para uma 
praça e rodeada por casarios antigos.

>>Unidade de Triagem e Compostagem
Referência em tratamento de resíduos, Sairé ainda 

utiliza sua expertise na área para educar seus moradores e 
visitantes. Na unidade, o turismo pedagógico é explorado 
para que cada visitante do centro de compostagem saia com 
uma consciência ambiental melhorada e ideias para reduzir e 
destinar a quantidade de lixo que produz. No centro há tam-
bém um auditório ecológico onde grupos recebem palestras 
sobre a questão do lixo. A visitação no centro se faz por meio 
de agendamento, que pode ser feito com Gilmar Pontes: (81) 
99686-1172.

Acesso gratuito

Sairé é referência em 
tratamento de resíduos

O cair da tarde é um 
dos momentos mais 
bonitos da viagem
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bonito

Não há palavra melhor para descrever o município. 
Bonito é estonteante e seu nome é a tradução 
do que se encontra em seu território, que fica a 

135 km do Recife. Um charme de recepção, que atende desde 
os mais aventureiros aos mais calmos, faz com que a cidade 
seja deixada ainda com frio na barriga e vontade de voltar. As 
cachoeiras da cidade, sete com visitação contínua, compõem 
o arco de passeios mais procurado. Contudo, o enorme roteiro 
turístico de Bonito ainda conta com trilhas, rapel, escalada, 
tirolesa, caiaque, teleférico e até balonismo.

Se para um bom apreciador de paisagem a cidade deixa 
sua marca de cara, para um bom explorador a cidade pede 
uma passagem apreciativa, que permita ver o pôr-do-sol do 
teleférico, esperar o tempo bom para um voo de balão, e sentar 
ao lado da paisagem para apreciar um belo prato de pirão. A 

cidade, que tem quase o dobro da extensão de Recife, 400 km², 
conta com mais de 1.000 leitos de hotéis e pousadas com os 
mais variados estilos e valores.

PASSEIOS
>>Teleférico 
De um lado, a cidade, do outro, um pedacinho da mata 

atlântica. Assim, no centro de Bonito, o teleférico que funciona 
de quinta-feira a domingo, das 9h às 17h, leva seus visitantes 
para vislumbrar por todo o município de uma só vez. Seus 
1.200 metros de altura levam do centro para o Mirante da Ca-
pela de Nossa Senhora do Monte Serrat, com um clima frio e 
uma vista de tirar o fôlego.

Onde: rua Sebastião Rangel, 2-86, Bonito
Acesso pago

Cidade é famosa pelo 
belo circuito de cachoeiras

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS hospedagem
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>>Passeio de Balão
Checagem do vento, sem chuva, balão no ar. Em 

Bonito, outra opção turística muito procurada é o passeio 
de balão. Com agendamentos para os sábados, domingos e 
feriados, com decolagem às 5h30 da manhã, o balão ganha 
os ares frios da cidade para uma experiência inesquecível. 
Após o passeio, que dura em média uma hora e leva até seis 
pessoas, o encanto de quem participou da viagem é encerra-
do com um brinde com espumante. Para agendar o passeio, o 
interessado deve entrar em contato pelo (81) 994452963 (Tog 
Tur Turismo). 

Acesso pago

não deixe de ir
>>Rota das Cachoeiras
Cachoeira Véu da Noiva, Cachoeira Barra Azul, Cacho-

eira da Pedra Redonda, Cachoeira do Mágico e a Cachoeira 
Paraíso são algumas das quedas que compõem a rota das ca-
choeiras. O visitante pode fazer a rota caminhando por trilhas, 
entre algumas cachoeiras, ou mesmo de carro. Dentre as sete 

Não falta emoção
em Bonito: atividades

na natureza se 
destacam

Passeio de balão é um 
dos atrativos do município 
conhecido também 
pelas cachoeiras

Acervo GT PromoBalonismo



cachoeiras de visitação contínua da cidade, as mais procura-
das são o Véu da Noiva Um e a Cachoeira do Mágico. No Véu 
da Noiva Um, maior cachoeira da cidade, com 35m de altura, é 
encontrado o maior rapel da região, na Cachoeira do Mágico, 
uma estrutura para acampamento e day use garante a comodi-
dade do visitante. O acesso a todas as cachoeiras é cobrado. 

Acesso pago 

>>Bonito Ecoparque
Com proposta de acolhimento e de incentivar a susten-

tabilidade, o Bonito Ecoparque oferece rapel, tirolesa, arvoris-
mo, caiaque, escalada e até pousada para seus visitantes. O 
parque aquático conta com atividades para todas as idades e 
funciona de quinta-feira a domingo, de 9h30 às 16h. Na alta 
temporada, férias e verão, o equipamento funciona todos os 
dias, no mesmo horário.

Onde: PE-103, 19, Bonito 
Acesso pago

Hospedagem
>>Pousada Refúgio do Rio Bonito
Onde: sítio Rio Bonito, 595, Colônia, Zona Rural, Bonito
Informações: (81) 99451-2690

>>Bonito Plaza Hotel
Onde: rua José Bezerra de Lima, 269, Centro, Bonito 
Informações: (81) 3737-1249

>>Hotel Fazenda Engenho Pedra do Rodeadouro
Onde: PE-103, 286 - Zona Rural, Bonito 
Informações: (81) 3231-1253

>>Pousada Sítio Vale dos Lagos
Onde: estrada das Cachoeiras, 104 km 13, 5, 
Engenho Pará, Bonito 
Informações: (81) 99655-7332

>>Hotel Fazenda Água Branca
Onde: PE-085, s/n - Zona Rural, Bonito 
Informações: (81) 4042-1990

>>Pousada Rural Estação Verde
Onde: PE-103, 29, Bonito 
Informações: (81) 3737-1406

Paisagem se divide 
entre centro urbano 
e mata atlântica
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Ostentando o título de ter o “Maior São João do 
Mundo”, a Princesinha do Agreste e Capital do 
Forró tem programação para os visitantes em 

qualquer época do ano. Localizada a quase 130 km do Recife, 
Caruaru foi fundada em 18 de maio de 1857 e tem população 
estimada de 361.118 pessoas (2019), segundo o IBGE. A cida-
de também é destaque no comércio, com a Feira de Caruaru. O 
centro comercial se tornou Patrimônio Cultural Imaterial Brasi-
leiro em 2006 e seu surgimento se confunde com o nascimento 
da cidade, há mais de 200 anos. 

Como polo de cultura e artesanato, Caruaru se destaca 
nas esculturas. Berço do mestre Vitalino, artesão pernambuca-
no que tem obras expostas até no Museu do Louvre, em Paris 
(França). A cidade conta com diversos museus que expõem 
sua história e suas produções artísticas, como a música. Do 

CARUARU

ponto de vista econômico, também é um 
dos principais polos de compras de Per-
nambuco - representa a 5ª maior economia 
do Estado.

ARTESANATO
>>Museu do Barro / Museu do Forró
Grupos de todas as idades se reúnem para aprender um 

pouco sobre a trajetória do forró e o artesanato em barro de 
Caruaru. O Museu do Barro tem esculturas e quadros de ar-
tistas caruaruenses, que retratam fortemente a cultura popular 
do lugar. Cerca de 2.300 peças compõem o acervo de artistas 
que fazem parte da história da cidade. Na área dedicada ao 
forró (principal ritmo musical local), uma homenagem a Luiz 
Gonzaga, o Rei do Baião, é destaque. Estão expostos objetos, 
roupas e instrumentos desse grande compositor. O museu 
funciona entre a terça e o sábado, das 8h e 17h, aos domingos 
o funcionamento fica das 9h às 13h.

Onde: praça Coronel José de Vasconcelos, 100
Centro, Caruaru
Acesso pago

Arte em barro é influência 
definitiva de Mestre Vitalino

Luiz Gonzaga é destaque do
 acervo do Museu do Forró

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS hospedagemeventosARTESANATO GASTRONOMIA
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>>Casa Museu Mestre Vitalino
A residência do artesão de barro precursor da cerâmica 

figurativa, Vitalino Pereira dos Santos, foi transformada em 
museu em 1970, sete anos após sua morte. Obras do artista e 
de sua família são expostas no museu, assim como instrumen-
tos do cotidiano do mestre. Com peças que relatam a vivência 
do homem do campo, Mestre Vitalino produziu um acervo ico-
nográfico que representa bem a realidade do agreste brasileiro. 
O Boi Zebu, peça criada na sua infância para brincar, é a peça 
mais querida do mestre, que ensinava sua arte aos filhos, ami-
gos, vizinhos e convidados. Para ele, o importante era manter 
a arte viva. O museu funciona de terça-feira a sábado, de 8h às 
17h. No domingo, o funcionamento vai até 13h.

Onde: rua Mestre Vitalino, s/n, Alto do Moura, Caruaru
Acesso pago

>>Museu do Cordel Olegário Fernandes
Homenageando o cordelista Olegário Fernandes da Sil-

va, o Museu do Cordel foi inaugurado em 1999. Máquinas de 
xilogravuras, cordas de cordéis, livros e fotografias de poetas 
montam o acervo.  

Onde: parque 18 de Maio, na Feira de Artesanato de Caruaru
Acesso pago

>>Memorial Mestre Galdino
Peças lindas, cruas e reais aguardam o visitante no 

memorial. O artesão e poeta popular, mestre Galdino tem o 
acervo de suas obras exposto na sua terra natal. Contemporâ-
neo do mestre Vitalino, Galdino se destaca pelo tom surrealis-
ta de suas obras esculpidas em barro. O museu funciona de 8h 
às 17h entre a terça-feira e o domingo, neste com programação 
terminando às 13h.

Onde: rua São Sebastião, 181, Alto do Moura, Caruaru
Acesso pago

GASTRONOMIA
>>Regional
Conhecida pelas comidas gigantes no São João, Caru-

aru tem culinária com pratos substanciosos e energéticos. Na 
região, a galinha de cabidela, acompanhada por xerém, e a 
buchada de bode são encontradas com facilidade, assim como 
a carne de sol com queijo de coalho. Os bolos pé de moleque, 
Souza Leão, de milho, fubá e de tapioca são clássicos, facil-
mente encontrados em padarias, delicatessen ou cafés da re-
gião. Arroz-doce, cocada, cajuzinho, doce de jerimum, doce de 
batata-doce, maria mole, paçoca, quindim e broa de fubá são 
outras delícias encontradas nas mesas e cozinhas da Princesa 
do Agreste.

Casa de Mestre Vitalino 
(precursor na arte do 
barro) é, hoje, museu

Estátua de Vitalino 
reforça a importância 
do artesão para Caruaru
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>>Bode guisado
Iguaria da área, o bode guisado com o tempero forte do 

Agreste não tem defeito algum pra quem busca uma comida 
carregada de identidade pernambucana. Encontrado facil-
mente em diversos restaurantes da área, o bode representa o 
costume ainda familiar de criação do animal para abate.

PASSEIOS
>>Casa da Cultura José Condé
Exposições de obras, fotografias e peças do acervo 

pessoal do escritor José Condé, filho famoso de Caruaru, são 
encontradas aqui. Salas de música e áudio também fazem 
parte do local, que também abriga temporárias exposições de 
artistas locais.

Onde: rua João Euzébio Ferreira, 99, Vassoural, Caruaru
Acesso pago

>>Parque Ambientalista Severino Montenegro
O parque municipal é o primeiro parque urbano de 

Caruaru. Preenchendo uma área de aproximadamente qua-
tro hectares, o parque conta com um jardim sensorial, uma 
sementeira e um memorial.

Onde: avenida José Rodrigues de Jesus, s/n 
Indianópolis, Caruaru
Acesso gratuito

>>Monte Bom Jesus
Quatro mirantes com paisagens distintas aguardam o 

visitante no Monte Bom Jesus. A área de morro foi transfor-
mada em um parque para atividades culturais e esportes. A 
população chega aos 630 metros de altitude do monte subin-
do os quase 400 degraus, ou de carro. Nos finais de semana, 
o Monte Bom Jesus conta com programação cultural para a 
população e seus visitantes.

Onde: Monte Bom Jesus, s/n, Centenário, Caruaru

>>Feira de Caruaru
Um dos principais atrativos da cidade, a Feira de Carua-

ru é considerada uma das mais importantes do Brasil. Reco-

nhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, a feira 
se divide em Feira do Paraguai, Sulanca, Gado, Frutas e Ver-
duras, Raízes e Ervas Medicinais, Troca-troca, Flores e Plantas 
Ornamentais, Couro, Confecção Popular, Fumo, Artesanato 
entre outras. No total, são 17 divisões por tipo de produto. O 
local atrai milhares de visitantes por ano e funciona diaria-
mente. Apenas a feira da Sulanca, que tem mais diversidade, 
quantidade e menores preços, tem funcionamento limitado - é 
realizada às segundas-feiras, das 4h da manhã às 12h.

Onde: parque 18 de Maio, s/n, Centro, Caruaru

>>Feira de Artesanato 
Todo o tipo de artesanato manual produzido na cida-

de pode ser encontrado lá. Localizada no mesmo lugar onde 
funciona a enorme Feira de Caruaru, a Feira de Artesanato 
funciona todos os dias, no horário comercial, de 8h às 17h. 
Arte com barro, com corda, com madeira, com lã, com couro, 
metal, palhas de coco e tantos outros materiais faz parte do 
acervo à venda do que mais parece um grande museu de arte 

Passear pelo comércio local é 
programação obrigatória: 

vê-se rendas, cestaria,
 objetos de decoração
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caruarense ao ar livre, em Caruaru.
Onde: Parque 18 de Maio, s/n, Centro, Caruaru

>>Parque das Baraúnas
Pista de cooper, quadra poliesportiva, quadra de vôlei 

de areia, redário, anfiteatro, pista de bicicross, churrasqueira e 
lago fazem do parque um dos locais mais visitados de Carua-
ru, que ainda promove trilha ecológica com guias.

Onde: rua Luiz Gonzaga, s/n, 
Loteamento Luiz Gonzaga, Caruaru
Acesso gratuito

EVENTOS
>>São João
Uma coisa que não se deve perder a chance de conhecer 

é a energia mágica que circunda a cidade de Caruaru no perí-

odo junino. Além de ser um dos locais onde a festa tem maior 
duração, o mês todo, e atrações - das tradicionais às contem-
porâneas - vale ressaltar que o São João da cidade tem progra-
mação gratuita. Para o cidadão do Interior de Pernambuco, a 
época de fartura e colheita não é o Natal, mas sim o São João, 
por isso é bastante festejada. Milhões de pessoas visitam anu-
almente a cidade durante o mês de junho para curtir a festa 
que se divide em mais de 20 polos com centenas de atrações.

NÃO DEIXE DE IR
>>Polo de Moda
O Polo Caruaru é conhecido pela confecção variada a 

bons preços. Funciona de domingo a domingo, a partir das 9h, 
tem 64 mil m², praça de alimentação e estacionamento com 
mais de seis mil vagas.

Onde: Km 62 da BR 104, Caruaru 
Acesso gratuito

Acervo da Prefeitura de Caruaru

Festividades de São João
 atraem milhares de 

visitantes todos os anos
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>>Alto do Moura 
A história dos artesãos de Caruaru é contada no Alto 

do Moura, maior centro de arte figurativa das Américas. Um 
dos personagens principais da cidade, mestre Vitalino, passou 
seus últimos anos morando numa pequena casa neste ponto 
da cidade. Lá, o visitante pode comprar peças diretamente da 
mão de alguns artesãos que possuem atelier na área. Ao pas-
sar pelo Alto do Moura, o turista pode ter contato com obras 
dos mestres Zé Caboclo, Manuel Eudócio, Elias, a mestra Mar-
liete e tantos outros. A maioria destes, discípulos do mestre 
Vitalino. Um polo importante também no período de São João, 
o Alto do Moura ganha programação própria no mês de junho, 

quando também recebe o tradicional evento do cuscuz gigante.
Onde: Estrada Alto do Moura, s/n , Alto do Moura, Caruaru

Hospedagem
>>Pousada Casa Da Gente
Onde: rua Mte. Vitalino, 290, Agamenon Magalhães, Caruaru 
Informações: (81) 99566-5455

>>Pousada Sumaré
Onde: estrada Velha Recife, 420 l12, Caruaru 
Informações: (81) 99712-5878

>>Lira Hostel
Onde: rua Luiz Paes, 38, Maurício de Nassau, Caruaru 
Informações: (81) 99788-0556

A Feira de Caruaru tem
de um tudo: do artesanato 

tradicional, itens 
de couro e palha
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O arrepio de frio, o cheirinho de café e o som do 
vento subindo a Serra da Taquara faz de Taqua-
ritinga do Norte um dos destinos mais acolhedo-

res e aconchegantes para quem passa pelo Agreste pernambu-
cano. Taquaritinga do Norte fica a apenas 160 km do Recife, 
no alto da Serra da Taquara e hoje é uma das principais 
produtoras do café tipo arábica do Estado. Por sua posição de 
Brejo de Altitude, a cidade é um dos destinos favoritos nas fé-
rias de julho. Para o visitante que busca conforto, a cidade tem 
a calmaria e a temperatura amena, que pede comida quente e 
aconchego. Para o aventureiro, a cidade oferece trilhas e rampa 
para voo livre e mirantes nas montanhas. 

PASSEIOS
>>Paróquia de Santo Amaro
Leveza nos traços, retidão e a quebra do padrão de 

duas torres nas construções católicas faz da Paróquia 
de Santo Amaro uma construção-marco na povoação de 
Taquaritinga do Norte. De frente para a principal praça da 
cidade, a igreja se torna ponto de encontro, de encanto e 
de apreciação. Anualmente, na Festa do Glorioso Santo 
Amaro, que acontece em janeiro, devotos saem em cami-
nhada da Igreja Matriz de Santo Amaro, em Jaboatão dos 
Guararapes, para a Paróquia de Santo Amaro, em Taquari-
tinga do Norte. 

Onde: rua Cel. Tejo, 55, Centro, Taquaritinga do Norte 

>>Rampa do Pepê
Para amantes de esportes radicais, a Serra da Taquara 

conta com um espaço para prática do voo livre. O acesso à 
rampa pode ser feito por meio de trilha ou seguindo a pista 
local, lembrando sempre do acompanhamento de um guia. 

TAQUARITINGA DO NORTE

Cidade tem passado e presente
fincados na produção de café

PASSEIOS GASTRONOMIA
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Com 1.200m de altura, a rampa conta com um evento anual 
de voo livre.

Onde: Sítio Cafundós, Serra das Vertentes, 
Taquaritinga do Norte
Acesso gratuito

>>Praça Padre Otto Sailler
O clima frio e a tranquilidade fazem da pracinha um 

ótimo lugar para curtir a tranquilidade inerente à cidade. Gran-
de e com uma proposta arquitetônica convidativa para uma 
caminhada ou apreciação, a praça é palco para os principais 
eventos da cidade. No Festival Café Cultural, espetáculos de 
teatro, música e dança são encenados na praça. 

>>Produção de café
Café orgânico, produzido numa cultura de agricultura 

sustentável, é um dos atrativos turísticos mais interessantes 
em Taquaritinga do Norte. Exportado, em sua maioria, para 
os Estados Unidos e Japão, o café tipo arábica é cultivado 
sob a sombra de outras árvores frutíferas. Sendo assim, em 
Taquaritinga do Norte, o arábica é plantado dentro da mata. 
O turista pode visitar o Sítio Conceição, onde todas as etapas 
na produção do Café Terral podem ser acompanhadas. Sentir 
o cheiro do café ainda enquanto fruto maduro, sem torrefação, 

Aventura: voo livre 
na Rampa do Pepê

Café sombreado
é exportado para
fora do País

ajudar na colheita, provar o grão recém-torrado e comprar o 
produto final faz parte da experiência completa, oferecida no 
sítio. Para visitar o Sítio Conceição, é necessário entrar em 
contato através do Instagram @terralecologico.

Onde: sítio Conceição, avenida Vinte de Maio, 128, 
Taquaritinga do Norte
Acesso pago

GASTRONOMIA
>>Café
Na cidade onde o destaque é o café, uma cafeteria 

de destaque não poderia faltar. O cheiro da bebida convida 
quem passa na Praça Padre Otto Sailler entre a terça-feira e o 
domingo, num horário que costuma se estender até o último 
cliente sair. O Takwary Café abriu em janeiro de 2019 e já con-
ta com um público fiel, por conta da qualidade da produção, 
feita com grão local, e pela extração com diversos métodos. 
Doces, bolos e salgados acompanham a bebida carro-chefe. O 
local é ponto de parada obrigatório para quem visita Taquari-
tinga do Norte.

Onde: rua Professor Luiz Carlos, 121, Centro 
Taquaritinga do Norte 
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A capital da moda, que fica a 190 km do Recife, fi-
gura entre as cidades-polo do Agreste pernambu-
cano. Em Santa Cruz do Capibaribe, encontra-se 

o maior parque de confecções da América Latina, que faz do 
município um forte ponto de comércio e indústria têxtil. Nos 
centros de compras ou feiras espalhados pela cidade, pessoas 
de todos os estados brasileiros são encontradas fazendo com-
pras pessoais ou para varejo. Além de figurar entre os pontos 
mais fortes de produção e comércio de Pernambuco, Santa 
Cruz do Capibaribe também ocupa um lugar privilegiado nas 
exportações.

PASSEIOS
>>Moda Center Santa Cruz
Com jeito de shopping, o Moda Center Santa Cruz ven-

de roupas com valores abaixo do mercado. Com uma estrutura 
bem equipada, o visitante dos 10 mil pontos de venda no 
Moda Center tem a oportunidade de fazer suas compras com 
mais comodidade e opções de lazer para as crianças. 

Onde: avenida Moda Center, s/n, Bela Vista, 
Santa Cruz do Capibaribe 

>>Feira 
Realizada nos dias de segunda, da 0h às 18h, a feira 

livre de Santa Cruz do Capibaribe é um verdadeiro mercado 
têxtil a preço de fábrica. Com a maioria do seu público forma-
do por donos de lojas, que compram para revenda, a feira faz 
com que a cidade chegue a dobrar seu número de habitantes 
apenas com seus compradores.

Onde: avenida Moda Center, s/n, Bela Vista, 
Santa Cruz do Capibaribe

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
É aqui onde fica
o maior  parque

de confecções
da  América Latina

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS
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>>Igreja matriz de São Miguel e 
     Bom Jesus dos Aflitos
Construída no início do século 20, a igreja tem quase 

a mesma idade da cidade. Com uma população altamente 
religiosa, uma das festas mais comemoradas em Santa Cruz 
do Capibaribe é o aniversário da igreja, celebrado no dia 20 de 
setembro.

Igreja de São Miguel é 
motivo de festa anual

Onde: avenida Pe. Zuzinha, 04, Centro
Santa Cruz do Capibaribe 

não deixe de ir
>>Serra do Pará
A 22 km do centro da cidade, a Serra do Pará leva o 

visitante para uma realidade bem diferente do dia a dia em 
Santa Cruz do Capibaribe. Um espaço de calma e apreciação 
da paisagem, com acesso via trilha a pé, propõe uma fuga 
às compras e convida para uma aventura diferente. Na Serra, 
esportes como escalada e rapel são praticados com frequência. 
Nas trilhas, o visitante chega a conhecer o Sítio Arqueológico 
do Pará e as pinturas rupestres que compõem o sítio. 

Onde: Maciço da Borborema, nas proximidades da 
Vila do Pará, Santa Cruz do Capibaribe 
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TORITAMA

passeios
>>Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
Construída no século 19, a matriz fica localizada no 

centro da cidade. Com uma torre alta no centro da cons-
trução, a igreja tem características imponentes. A festa de 
Nossa Senhora da Conceição, no fim de novembro, é uma 
das mais aguardadas na cidade.

Onde: travessa Manoel Borba, 107-115, Toritama 

>>Feira do Jeans
Shorts, bermudas, calças, jaquetas e todo tipo de peça 

em jeans é encontrado com preços de fábrica no Parque das 
Feiras de Toritama. As feiras ocorrem aos domingos, entre 14h 
e 00h. Cerca de três mil bancas e 875 boxes vendem as produ-
ções têxteis da cidade.

Onde: BR-104, 1730, Toritama

Cidade do jeans, Toritama é famosa pela sua 
produção de roupas no tecido mais versátil da 
atualidade. Mesmo sendo o menor município do 

Estado, a 172 km do Recife, Toritama figura entre os princi-
pais pontos de produção fabril têxtil e comércio de Pernam-
buco. Seu nome é derivado de duas palavras do Tupi “Tori” 
e “Tama”, que significam Rocha e Religião - temas que ainda 
são características da cidade, que possui formações rochosas 
únicas e população bastante religiosa.

Pedra da Torre é 
trilha para aventureiros; 

cidade é famosa 
pela produção 

de jeans

PASSEIOS
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>>Pedra da Torre
Próxima à entrada da cidade, a Pedra da Torre ajudou a 

dar nome à cidade, que faz referência a uma pedra. O acesso 
às pedras, que margeiam o rio Capibaribe, é para os aven-
tureiros mais ousados, pois as pedras não contam com uma 
estrutura para escalada. Mesmo assim, os visitantes não se 
arrependem – há uma bela vista da cidade e muita vegetação 
de caatinga.

Onde: vila Canaã, s/n, Toritama

Da entrada da 
cidade, pode-se ver 
 a Pedra da Torre

Acesso a 
Toritama é 
via BR 232

Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da 

Conceição tem festa 
no mês de novembro
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Entre serras, a 204 km da Capital do Estado, Brejo 
da Madre de Deus surpreende com uma formação 
rochosa única que lhe garante um charme extra, 

entre montanhas. Ponto de rota para quem curte escalada e 
ponto de apreciação para quem busca belas paisagens, Brejo 
da Madre de Deus é uma cidade com bastante programação 
para se seguir. A cidade onde é encenada a Paixão de Cris-
to de Nova Jerusalém (o maior teatro ao ar livre do mundo) 
também é conhecida como a Terra das Toyotas. Foi lá que a 
primeira Toyota Bandeirantes, veículo utilitário 4x4 da déca-
da de 1950, foi alongada para servir de transporte coletivo. O 
olhar paradisíaco sobre as paisagens da cidade se equipara 
ao encanto do seu centro, que já foi cenário para a primeira 
versão do filme “O Auto da Compadecida” (1969).

PASSEIOS
>>Igreja Matriz de São José
Uma das mais antigas igrejas do Agreste pernambu-

cano, a Matriz de São José data de 1792. Localizada em um 
ponto alto da cidade, visível para quase todos os seus habitan-
tes, o ar tranquilizador da igreja encanta pela arquitetura clean 
e elegante.

Onde: rua São José, 72, Centro, Brejo da Madre de Deus 

>>Embolada
O tom de tranquilidade da cidade calma se quebra com 

o batuque do pandeiro na praça, nos fins de tarde. No centro 
de Brejo da Madre de Deus, é comum encontrar repentistas 
entoando versos improvisados ao som de um pandeiro ou um 
bater de palmas. Enquanto um dos cantores faz seu verso, os 
outros improvisam o seu para entrar no meio da embolada.

Onde: praça Bom Conselho, Centro, Brejo da Madre de Deus 

BREJO DA MADRE DE DEUS

Cidade já foi cenário de 
“O Auto da Compadecida”

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOSHISTÓRIA
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>>Teatro de Nova Jerusalém
O maior teatro ao ar livre do mundo apresenta, anual-

mente, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Fazenda 
Nova. São 70 mil metros quadrados que fazem dessa cidade-
teatro um espetáculo desde 1968. Pessoas de todo o mundo se 
emocionam com as encenações poderosas da Semana Santa 
no Teatro de Nova Jerusalém. Dentro do próprio teatro, uma 
boa estrutura de hotelaria proporciona diversas experiências 
culturais para o turista.

Onde: estrada para Nova Jerusalém, Brejo da Madre de Deus 
Acesso Pago

>>Parque das Esculturas Monumentais Nilo Coelho
Também em Fazenda Nova, suntuosas esculturas feitas 

por cerca de 120 artesãos locais compõem um parque de está-
tuas em pedra: 37 peças em granito, medindo até três metros 
de altura, retratam o folclore nordestino e o cotidiano dos 
moradores do Brejo da Madre de Deus.

Onde: Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus 
Acesso pago

>>Museu Histórico Municipal Dulce Souza Pinto
Com uma arquitetura do século XIX, o Museu Histórico 

Municipal Dulce Souza Pinto conta não só a história da cida-
de, mas também a história de povos que ocuparam a localida-
de onde hoje é o município. Fósseis de aproximadamente dois 
mil anos e suas histórias são contadas no museu. A ideali-
zadora do espaço, Dulce Pinto, foi uma moradora da cidade 
que, inicialmente, propunha dar aula de artesanato e vender 
algumas de suas produções. O museu funciona de segunda-
feira a sexta-feira das 8h às 16h. Nos finais de semana, apenas 
com agendamento feito através do (81) 3747.1156 (telefone da 
Prefeitura Municipal).

Onde: rua São José 46, Centro, Brejo da Madre de Deus 
Acesso pago

>>Casa do A
Um ponto curioso sobre Brejo da Madre de Deus é o 

casario colonial da família Abílio Telmo. Tradicional e pionei-
ra na cidade, a família importou azulejos personalizados de 
Portugal para a fachada da casa, que fica na frente da Praça do 
Bom Conselho. Todos os azulejos possuem uma letra “A”, mas 
apenas um deles foi colocado de cabeça para baixo. Visitantes 
se juntam para procurar o “A” invertido.

Onde: em frente à praça Bom Conselho, Centro 
Brejo da Madre de Deus

Pinturas rupestres são
registros históricos na
Furna do Estrago

Museu Municipal registra
a história dos povos que
ocuparam a cidade



62 Bora Pernambucar - Agreste e Sertão

não deixe de ir
>>Furna do Estrago
Inscrições rupestres, um cemitério indígena e muita 

história viva nas formações rochosas da Furna do Estrago 
entregam um local místico para a visitação. O Brejo da Madre 
de Deus foi área ocupada pelos índios Xukuru, que fizeram as 
inscrições rupestres que informam sobre o cemitério há mais 
de 4.500 anos. Após o estudo das inscrições, pesquisadores 
pernambucanos conseguiram decifrar que a área era um ce-
mitério, de onde foram retirados 83 enterramentos, todos com 
uma média de 2.000 anos de idade.

Onde: PE-145 - Capitão Abelardo Calumby, s/n, 
Brejo da Madre de Deus 
Acesso pago

>>Serra do Ponto
O ponto mais alto da cidade, e mais alto de Pernam-

buco, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), é uma opção imperdível para o visitante do 
Brejo da Madre de Deus. O cânion da Serra do Ponto, com 1.195m de altitude acima do nível do mar, é uma opção 

aventureira e contemplativa no município. Com o acesso de 
carro ou a pé, a serra leva o turista para seu mirante, que 
tem vista para toda a cidade.

Onde: Brejo da Madre de Deus, s/n 
Acesso gratuito  

Embolada é ritmo que se
ouve nas festas e no meio
da praça da cidade

Vaqueiros são 
personagens 
comuns em Brejo
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Artesanato, empreendedorismo e aventura são 
encontrados em Belo Jardim. A cidade, que fica 
a 185 km do Recife, é palco de muitas atrações 

turísticas e culturais para o visitante. Inserido no Planalto da 
Borborema, o município tem pontos de altitude que chegam até 
1.000 de elevação, o que garante um clima bastante variável, 
que nos pontos mais altos pode chegar a 16°C no inverno.

Um empresário da cidade, muito devoto e amigo de Frei 
Damião, criou um memorial em homenagem ao Frei. Carava-
nas de turistas visitam o local, que conta com uma lojinha, 
uma capela, banheiros e até local para pernoite. No fim do mês 
de maio, o memorial organiza uma romaria em homenagem ao 
frei, com programação religiosa e cultural. O Memorial de Frei 

BELO JARDIM
Damião abre todos os dias, de 6h às 17h.

Onde: vila de Santa Luzia, s/n, Belo Jardim 
Acesso gratuito

artesanato
>>Centro de Artesanato Tareco e Mariola
Levando o nome da antiga fábrica de doce “Tareco 

e Mariola”, da família Moura, o centro de artesanato expõe 
obras dos artistas do município. Criado por Conceição Moura, 
em 1999, o intuito do centro é fomentar expressões artísticas 
locais: cosmética natural, artesanato em barro, tapetes, sandá-
lias de couro e muitos outros produtos da terra são encontra-
dos lá.

Onde: BR-232, KM 180, s/n, Belo Jardim
Acesso gratuito

>>Sítio Rodrigues
Apertar as mãos de quem faz a arte que se compra é um 

privilégio de poucos. Para quem visita o Sítio Rodrigues, em 

Memorial de Frei 
Damião atrai devotos; 

produção de artesanato 
pode ser vista por 

todos os cantos

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS ARTESANATO
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história do povo. O memorial funciona de terça-feira a sexta-
feira, das 8h às 18h.

Onde: Calçadão, Centro, s/n, Belo Jardim 
Acesso gratuito 

NÃO DEIXE DE IR
>>Serra dos Ventos
Uma trilha de tirar o fôlego, em todos os sentidos, nos 

leva para o ponto mais alto de Belo Jardim. Para os mais 
aventureiros, com coragem para desbravar um pedaço pouco 
explorado da montanha, a Serra dos Ventos é o destino turís-
tico ideal. Uma subida íngreme entre plantas da caatinga leva 
o visitante para um paraíso que dá vista para toda a cidade. 
Chegar ao ponto mais alto da serra não é fácil, e o acesso é 
possível com veículo potente.

Onde: Serra dos Ventos, s/n, Belo Jardim

Ceramistas ensinam sua arte 
à comunidade; Serra dos Ventos

 é conexão com a natureza

Barro é matéria-prima 
essencial na região

Belo Jardim, porém, é algo comum. Lá, ceramistas produzem 
e ensinam sua arte para a comunidade. Luiza dos Tatus, uma 
das mais experientes artesãs do sítio, trabalha com barro há 
mais de 50 anos. Suas obras viajam o mundo e são vendidas 
até em Paris. Para ela, trabalhar com o barro é uma questão de 
identidade e alegria.

Onde: sítio Rodrigues, 320, Belo Jardim 

passeio
>>Memorial Belo Jardim
Inaugurado em 2018, o Memorial Belo Jardim apre-

senta uma coleção de documentos, móveis e artesanatos que 
contam um pouco da história do município. A maior parte 
do acervo do memorial é fruto de doação de moradores que 
acreditam na importância de um museu para representar a 
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Um friozinho aconchegante com cheiro e desejo 
por chocolate quente faz de Garanhuns um desti-
no ideal para turistas que querem fugir do calor. 

No alto de seus 842 metros de altitude, o município chega aos 
15°C no inverno. A cidade, que fica a 225 km da capital per-
nambucana, tem opções de turismo dignas de uma maratona 
turística, gastronômica e cultural. Na cidade, costuma-se dizer 
que quem bebe da água de Garanhuns um dia volta. Diversos 
são os relatos de moradores que visitaram a cidade enquan-
to turistas, mas se encantaram e escolheram-na para morar. 
Mesmo sendo um destino preferido no inverno, por compor 
o circuito do frio de Pernambuco, a vegetação exuberante do 
município consegue exibir flores o ano todo. Por isso, Gara-
nhuns carrega o título de Cidade das Flores. 

PASSEIOS
>>Catedral de Santo Antônio
De 1786, a capela é a segunda mais antiga da diocese 

de Garanhuns. Ponto de encontro, de apreciação e de contem-
plação do movimento da cidade, a catedral fica próxima de 
casarios tradicionais.

Onde: Santo Antônio, s/n, Garanhuns 

>>Mosteiro de São Bento
O Mosteiro de São Bento é um dos pontos mais visita-

dos da cidade. Missas são realizadas diariamente no mostei-
ro, às 18h de segunda-feira a sexta-feira, às 8h da manhã no 
sábado e nos dois horários aos domingos. Além da ligação 
religiosa, os monges que vivem lá produzem doces, licores e 
bolachas que são muito procurados na região. No mosteiro, 
também há um serviço de hospedagem.

Onde: praça Tiradentes, 1223, São José, Garanhuns 
Acesso gratuito

A cidade tem clima frio 
e vegetação exuberante

GARANHUNS

hospedagem

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS ARTESANATO GASTRONOMIA
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>>Santuário da Mãe Rainha
Mais um destaque do turismo religioso na cidade, o 

Santuário da Mãe Rainha transmite uma sensação de paz e 
tranquilidade para seu visitante. Repleto de flores, o silêncio 
do local convida para a meditação e contemplação. A igreja do 
santuário realiza missas de terça-feira a sexta-feira às 7h; aos 
sábados às 15h; e aos domingos, às 10h30 e 15h.

Onde: Colina do Triunfo, s/n, Garanhuns
Acesso Gratuito

>>Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
A arquitetura peculiar da Igreja de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro faz dela um atrativo turístico da cidade. Por 
seu formato de cúpula, a igreja é também conhecida como 
Igreja do Cuscuz, dentre os moradores de Garanhuns. 

Onde: avenida Simoa Gomes, s/n, Heliópolis, Garanhuns 

>>Parque Ruben Van Der Linden
Conhecido como Pau Pombo, o parque transfere o 

visitante para um ambiente de apreciação da natureza. O canto 
dos pássaros se faz mais alto enquanto saguis, preguiças 
e outros animais se penduram nas árvores para observar o 

movimento de pessoas no parque. É também palco de alguns 
eventos e festas na cidade, geralmente funciona entre 10h da 
manhã às 17 horas, todos os dias.

Onde: rua Manoel Clemente, s/n, Santo Antônio, Garanhuns 
Acesso gratuito

>>Relógio das Flores
Único relógio de flores do Norte e Nordeste brasileiros, 

o Relógio das Flores de Garanhuns é considerado um dos prin-
cipais cartões postais da cidade. Florido durante todo o ano, 
o relógio foi construído em 1979 e, desde lá, mantém-se como 
atrativo até para quem o vê todo dia.

Onde: Heliópolis, s/n, Garanhuns 
Acesso gratuito 

>>Centro Cultural de Garanhuns - 
     Antiga Estação Ferroviária
Uma das estações ferroviárias mais movimentadas 

de 1890 se transformou no centro cultural de Garanhuns. O 
centro reúne um teatro, uma loja de artesanato, um museu e a 
Secretaria de Cultura da cidade. O local funciona de 9h às 17h 
de segunda-feira a sexta-feira; no sábado, fecha às 14h; e, no 
domingo, fecha às 13h.

Onde: Santo Antônio, s/n, Garanhuns 
Acesso gratuito

Missas são 
realizadas no 
Mosteiro de São Bento

As praças de 
Garanhuns fazem
um convite às
atividades externas
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>>Parque Euclides Dourado
Com atividades e entretenimento para todos, o Parque 

Euclides Dourado é um exemplo de conjunção de serviços 
de cultura, turismo, saúde e educação. Uma pista para corri-
da e duas academias ficam lotadas de pessoas que aprovei-
tam o ambiente para um descanso calmo após o exercício. 
No local, também funciona a biblioteca municipal, o plane-
tário digital e até uma feira de artesanato, essa, apenas nos 
finais de semana.

Onde: avenida Júlio Brasileiro, 363-425, Heliópolis, Garanhuns 
Acesso gratuito

GASTRONOMIA
>>Chocolates 7 Colinas
Fazendo homenagem às sete colinas da cidade, um 

casal resolveu produzir chocolate artesanal em Garanhuns. Os 
chocolates do casal Ribeiro fazem parte da história da cidade 
desde 1991, durante o 1° Festival de Inverno de Garanhuns. 

Com uma fachada convidativa, fica fácil esquecer o tem-
po e as preocupações com uma boa xícara de chocolate quente 

da casa. A 7 Colinas funciona de 9h às 19h, de segunda-feira a 
sábado, nos domingos a loja funciona de 10h às 18h.

Onde: rua Ernesto Dourado, 58; e avenida 
Santo Antônio, 209, Garanhuns

Hospedagem
>>Hotel Sesc
Onde: rua Manoel Clemente, 136, Santo Antônio, Garanhuns 
Informações: (87) 3762-8300.

>>Garanhuns Palace Hotel
Onde: avenida Rui Barbosa, 626, Heliópolis, Garanhuns 
Informações: (87) 3762-8750

>>Hotel Tavares Correia
Onde: avenida Rui Barbosa, 296 - Heliópolis, Garanhuns
Informações: (87) 3762-8700

não deixe de ir
>>Cristo Magano
O ponto mais alto da 

cidade também foi reservado 
para a dedicação religiosa. 
Aos 1.030 metros de altitude, 
o Cristo Magano sustenta 
o apogeu do frio em Gara-
nhuns. Na Semana Santa, 
a estátua faz parte do cená-
rio da Paixão de Cristo da 
cidade.

Onde: Magano, s/n, 
Garanhuns 
Acesso gratuito

Parque Ruben 
Van Der Linden 

é palco de festivais

Chocolate é o acepipe 
oficial de Garanhuns
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Uma conexão ancestral aguarda o visitante na 
cidade de Pesqueira. O povo pesqueirense tem 
descendência Xukuru, uma etnia que habita a 

cidade desde o século 16. A renda no estilo renascença, pro-
duzida em toda cidade, tem fama mundial, e o museu do doce 
aguarda o visitante com a história e simulações do processo 
de produção do doce de goiaba. No município, que fica a 213 
km do Recife, a religiosidade está intimamente ligada ao San-
tuário de Nossa Senhora das Graças, no povoado de Cimbres.

passeios
>>Museu do Doce
Conhecer a história da cidade é um dos atrativos tu-

rísticos mais procurados pelos visitantes. Em Pesqueira, boa 

 PESQUEIRA

parte da história da industrialização da cidade está ligada às 
fábricas de doces e conservas alimentícias. Fundado em 2013, 
o museu expõe ferramentas do processo fabril, maquetes de 
simulação do processo de produção e itens originais das anti-
gas fábricas de doce. O museu funciona de terça-feira a sexta-
feira entre 9h e 16h, nos finais de semana o funcionamento se 
mantém até 13h.

Onde: avenida Comendador José Didier, 166 
Centro, Pesqueira 
Acesso pago

>>Monte da Graça
Com uma vista para toda a cidade, sobre a Serra do 

Ororubá, o santuário foi feito em memória e devoção a Nossa 
Senhora das Graças. Com capela, lojinhas e praça para visi-
tação turística, o mirante é aberto todos os dias e conta com 
programação cultural nos finais de semana.

Onde: PE-219 - Serrinha, s/n, Pesqueira 
Acesso gratuito

O município
tem registros de
aparições de Nossa
 Senhora das Graças

PASSEIOS ARTESANATO
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 >>Santuário da Graça - Cimbres
Subindo a Serra do Ororubá, o visitante chega ao 

distrito de Cimbres, que possui relatos de aparições de Nossa 
Senhora das Graças. As primeiras visões teriam ocorrido em 
1936, quando duas meninas avistaram a santa no local onde 
hoje é um santuário. Na manifestação, Nossa Senhora das 
Graças pedia para que o povo fizesse penitência e orações. 
A energia mística que envolve o lugar é relatada por seus 
visitantes como pacificadora. No Sítio Guarda, em Cimbres, 
foi construída uma escadaria que leva ao local de aparição da 
santa.

Onde: sítio Guarda, distrito de Cimbres
Acesso gratuito

artesanato
>>Renascença
Praticada por diversos moradores da cidade, a renda 

de renascença requer muita paciência e dedicação de quem a 
produz. As pessoas que trabalham com ela levam meses para 
terminar alguns trabalhos. Um vestido de noiva, por exemplo, 
leva mais de oito meses de trabalho. Lá, são produzidas e ven-
didas peças que vão de lenços com detalhes em renascença à 
vestidos e casacos. As rendeiras de Pesqueira que trabalham 
com renascença recebem, com frequência, encomendas inter-
nacionais solicitando suas peças. 

Onde: em vários pontos de Pesqueira 

Distrito de 
Cimbres fica na

 Serra do Ororubá

Rendeiras
perpetuam a

 preciosa arte 
da renascença



A separação dos continentes e a composição das 
rochas vira assunto fácil de entender de frente 
para a paisagem de Buíque. A 280 km do Recife, 

Buíque tem uma das sete maravilhas de Pernambuco. No Vale 
do Catimbau, principal atrativo turístico da cidade, encontram-
se pedras formadas na era Paleozóica, há nada menos que 
500 milhões de anos.  A formações rochosas lembram águia, 
jacaré, elefante e cachorro são obras da natureza; um trabalho 
de milhares de anos do vento e da água. O Vale do Catimbau é 
o único Parque Nacional em Pernambuco no semiárido. Ele faz 
parte dos municípios de Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupana-
tinga, entre o Agreste e o Sertão pernambucano, mas sua área 
de maior visitação fica no município de Buíque. A cidade com 
pouco mais de 50 mil habitantes recebe visitantes o ano inteiro.

 BUÍQUE

PASSEIOS
>>Museu Municipal e Casa da Cultura
Criado em 1998, o Museu Municipal de Buíque conta 

a história do desenvolvimento da cidade e alguns de seus 
ilustres moradores. A Casa da Cultura, de 2000, que funciona 
ao lado do Museu, tem salas temáticas sobre a arqueologia, 
a música, a comunicação e o cangaço na cidade. A visitação 
acontece de segunda-feira a sexta-feira, sempre de 8h às 16h.

Onde: praça Major Franca, 74, Buíque 
Acesso gratuito

>>Praça Major França
O encanto de cidade de interior, que se inicia quase 

sempre na praça da igreja, se mantém em Buíque. Na frente 
da Paróquia do padroeiro, São Félix de Cantalice, um relógio 
no meio da praça lembra que o tempo, mesmo que pareça não 
passar na cidade cheia de paz, continua rodando.

Onde: praça Major franca, 111, Buíque 

Natureza exuberante: Vale
 do Catimbau impressiona 

com formações rochosas 

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOSHISTÓRIA
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>>Vale do Catimbau
Com uma aula de geografia ao ar livre, os guias de Buí-

que ensinam sobre a separação dos continentes, as formações 
rochosas e intemperismo enquanto o visitante faz alguma das 
12 trilhas do Vale do Catimbau. Paredões, inscrições rupestres 
e diversos tipos de rocha pertencentes à Bacia Sedimentar do 
Jatobá, formam o Catimbau, que se tornou parque nacional 
em 2002. Ver o sol amarelar e se pôr sobre um paredão mile-
nar é o fim de um dia de passeio perfeito no Catimbau. Para 
visitar o parque com segurança, o visitante deve entrar em 
contato com a Associação dos Guias de Turismo do Vale do 
Catimbau (http://agturccatimbau.blogspot.com). 

NÃO DEIXE DE IR
>>Biblioteca Municipal Graciliano Ramos
Mais de dez mil exemplares da literatura são encon-

trados na Biblioteca Municipal Graciliano Ramos, que leva o 
nome do escritor alagoano que passou a infância em Buíque. 
Na unidade, cerca de 3.800 exemplares são autografados, 
inclusive pelo próprio Graciliano.

Onde: Centro, Buíque

Praça Major França é 
conjunto arquitetônico 

em homenagem ao padroeiro
Museu Municipal conta

a história de  Buíque
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Com famílias que trabalham com a cultura 
geracional, ensaiando, apresentando-se e 
fomentando o consumo da música da terra, Ar-

coverde é popularmente conhecida como Terra do Coco. A 
cidade, que fica a 254 km do Recife, tem sempre um pezinho 
batendo no chão, uma palma ritmada e alguém disposto a 
dançar. Centro comercial das cidades-fronteira, Arcoverde é 
uma cidade bastante movimentada por moradores vizinhos. 
Além da ligação cultural e econômica, o município também 
se destaca pelos turismos religioso e de aventura. 

PASSEIOS
>>Serra do Jacaré
Na Serra do Jacaré, a 800m do nível do mar, é possí-

ARCOVERDE

vel chegar facilmente de carro ou a pé. Apenas subindo nas 
pedras que ficam no alto da serra, o visitante tem uma visão 
panorâmica de toda Arcoverde. Ficando a apenas 2 km do cen-
tro da cidade, ela é indicada também para quem tem interesse 
em fazer trekking, rapel ou escalada. 

>>Serra do Serrote
Com uma altitude menor e uma dificuldade maior, a 

Serra do Serrote fica no mesmo complexo geológico da Serra 
do Jacaré. No seu paredão principal, que deu nome a serra, é 
possível praticar alpinismo e rapel.

>>Serra da Coruja
Um pouco mais afastada da cidade, a Serra da Coruja é 

bastante utilizada por campistas, que usam um pedaço plano 
da Serra para a prática. Sua subida é de dificuldade mediana e 
a paisagem é coberta por vegetação típica da caatinga. 

Santuário da Divina 
Misericórdia: prática 

da religiosidade

eventos

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS
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>>Mirante do Cruzeiro
Com vista de toda a cidade, o Mirante do Cruzeiro é um 

dos pontos mais visitados pelos turistas que vão ao município. 
A cidade fica completamente visível de lá. Uma pequena capela, 
no mirante, que tem missas em ocasiões especiais, faz parte da 
programação da Semana Santa, onde é encerrada a procissão.

Onde: BR-232 - Sucupira, Arcoverde
Acesso gratuito

>>Cinema Rio Branco
Fundado em 1917, o cinema de Arcoverde é o mais antigo 

da América Latina. Anterior à emancipação da cidade, o cinema 
proporciona uma viagem no tempo para seus visitantes.

Onde: avenida Antônio Japiassu, 261, Centro, Arcoverde

>>CEDEC - Santuário da Divina Misericórdia
O Padre Adilson Simões, após uma revelação divina, 

em 2000, decidiu fundar um espaço dedicado à misericórdia 
de Jesus Cristo. O Centro de Educação e Desenvolvimento 
Comunitário (Cedec) tem uma área de 2,5 hectares, em que o 
ponto principal é a Trilha de Nossa Senhora, onde se reza o 

terço durante o percurso. O Santuário é aberto todos os dias, 
sendo nos finais de semana quando acontecem as romarias e 
missas. Para acompanhamento nos dias da semana, o visitan-
te precisa agendar pelo número (87) 3822-2828.

Onde: Serra das Varas - Sítio Mocó, s/n, Arcoverde 
Acesso gratuito

>>Fundação Terra
Para alimentar a alma, a Fundação Terra, criada pelo 

Padre Airton Freire, apresenta opções de atividades espirituais 
e sociais que são destaque no desenvolvimento da cidade. A 
Fundação teve seu início como uma atividade de prestação de 
ajuda aos moradores da Rua do Lixo, em Arcoverde, cresceu 
ao ponto de ser reconhecida internacionalmente. Com ações 
que envolvem espiritualidade e envolvimento social, a mudan-
ça na comunidade que cerca a fundação é sentida em todo 
município. Atualmente, o projeto trabalha nos eixos social, 
educativo e saúde. Três escolas e duas creches são mantidas 
pela instituição, que também tem atividades de conscienti-
zação e manutenção da saúde e reparo das mazelas sociais. 
Na fundação, retiros são realizados no intuito de propiciar o 
encontro com a espiritualidade. Com muita oração, silêncio 

Cinema Rio Branco, é o 
mais antigo da América Latina

Samba de coco é a 
principal expressão

cultural de Arcoverde, 
passada de geração 

para geração
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e busca interior, a pessoa que participa dos retiros da Funda-
ção Terra costuma voltar renovada para sua rotina habitual. 
No site da instituição (http://www.fundacaoterra.org.br) são 
encontradas datas e notícias sobre as ações e eventos da 
fundação. 

Onde: rua Alfredo de Souza Padilha, s/n, 
São Cristóvão, Arcoverde 
Acesso gratuito

EVENTOS
>>São João de Arcoverde
A festa junina da cidade vem se tornando uma das 

principais do Estado. Com uma grande programação gratuita 
que envolve diversos ritmos regionais, o São João de Arcover-
de conta com concursos e diversos palcos que levam nomes 
nacionais para a cidade.  

NÃO DEIXE DE IR
>>Coco 
Principal expressão cultural, o coco é perpetuado de 

geração para geração. A dança era comumente usada quando 
se precisava “pisar” uma casa de taipa. Os vizinhos se reu-
niam para pisar a casa de um amigo, fixando a terra. Enquanto 
pisavam, eles dançavam e cantavam coco. Nos dias de hoje, o 
ritmo está presente no dia a dia de Arcoverde, com ensaios de 
grupos locais. No mês de agosto, é realizado o Festival Lula 
Calixto, quando há programação extensa celebrando essa 
expressão cultural. 

Capela, no Mirante do
 Cruzeiro, é bastante 

visitada, principalmente 
na Semana Santa

Arcoverde vista de cima
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Conhecido nacionalmente como a Terra dos San-
tos de Madeira, Ibimirim respira arte popular 
através dos seus mestres artesãos. Eles for-

mam um capítulo importante na história do município, cuja 
emancipação política é da década de 1960. Historiadores 
vinculam esse território ao povoamento das terras pernam-
bucanas, com seus primeiros colonizadores portugueses, 
formando vilas, povoados e engenhos. É também terra das 
tribos indígenas kambywá e kapynawá. Com o cenário 
natural rico, foi possível desenvolver as intensas atividades 
comercial e agrícola, que tanto ajudaram no desenvolvimen-
to do lugar, situado a mais de 300 km da Capital. O grande 
volume de água da Bacia do Jatobá, acumulada na parte 
subterrânea da terra, forma o lençol freático que favorece a 
produção de frutas tropicais e manutenção de rebanhos.

IBIMIRIM

Artesanato
>>Santos de madeira
As produções de madeira homenageiam santos como 

Nossa Senhora da Conceição, São Francisco de Assis e Santo 
Antônio. Eles aparecem talhados pelas mãos cuidadosas de 
nomes como o mestre Manoel Santeiro. Há mais de 30 anos, 
ele confecciona arte sacra em estilo primitivo (madeira crua) 
nos diversos tamanhos. Uma de suas peças já foi entregue ao 
Papa João Paulo II. Já Marcos Santeiro, conhecido como Chi-
na, utiliza pintura barroca, folhas de louro e olhos de vidro nas 
suas esculturas. Tão fascinante quanto o trabalho delicado da 
artesã Elda Sobral.

passeios
>>Produção de mel
O trabalho contínuo dos apicultores garante ao muni-

cípio o título de terra do mel. A produção ininterrupta abas-

Paisagem típica do Sertão: terra 
batida e vegetação de caatinga

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS ARTESANATO
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tece o Estado com um produto 100% natural, obtido pela 
criação de abelhas silvestres. Só um dos maiores produto-
res locais, por exemplo, garante mensalmente 30 toneladas 
de mel por ano. A maioria está facilmente disponível no 
mercado local em recipiente pronto para levar.

 
>>Povoado do Puiú
Na divisa entre Agreste e Sertão, no exato trecho que 

abrange a Serra do Catimbau, está mais um povoado típico de 
vila rural, distante 45 km do centro de Ibimirim. Os moradores 
aparecem tranquilos em frente às casas construídas ao redor 
da igreja de São Sebastião, fundada em 1912. Esse é ponto de 
referência principal da região, por preservar em sua estrutura 
parte das características de quando foi inaugurada.  A lagoa 
do Puiú tem um detalhe curioso: possui na margem direita 
água com alta salinidade, enquanto a margem contrária pos-
sui água doce.

NÃO DEIXE DE IR
>>Açude Poço da Cruz
O maior açude por extensão de Pernambuco tem capa-

cidade de mais de 500 milhões de metros cúbicos de água, 
favorecendo não só a irrigação, mas a paisagem natural. Toda 
essa dimensão fluvial em pleno Sertão pernambucano fica a 
quase 10 km do centro de Ibimirim.

>>Distrito de Moxotó
A 40 km do centro de Ibimirim está o distrito de Moxotó. 

Os casarões coloridos e de estilo colonial, erguidos no sécu-
lo passado, chamam atenção em meio à caatinga. Na vila, o 
cenário é como um filme antigo. Bar, mercadinho e algumas 
residências dão vida ao lugar tranquilo. Ainda em funciona-
mento, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, de quase 
200 anos, é marco religioso. A poucos metros, a zona rural 
apresenta paredões de pedra que parecem ter sido esculpidos 
delicadamente à mão.

Distrito de Moxotó e seu 
casario do século passado

Manoel Santeiro
transforma madeira 
crua em arte sacra
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Puiú é povoado 
rural típico

Cidade é reconhecida 
produtora de mel puro



94 Bora Pernambucar - Agreste e Sertão 95 Bora Pernambucar - Agreste e Sertão

De uma concentração urbana iniciada em 1977, 
formada por pessoas que trabalhavam na 
construção da Hidrelétrica de Itaparica – Usina 

Luiz Gonzaga, surgiu a Vila Jatobá. O nome, naquela época, 
foi dado pela Chesf ao lugar construído como cidade sa-
télite, próxima à Petrolândia. Com a chegada das famílias 
inserindo sua nova rotina sob a estrutura organizada em 
volta, o cenário ganhou o formato que tem hoje. Ruas largas 
e pavimentadas abrigam construções importantes para o 
desenvolvimento local e formam a identidade do município, 
emancipado na década de 1990, à beira do rio São Fran-
cisco, distante quase 500 km do Recife.

JATOBÁ

Artesanato
>>Cultura indígena
Por ter uma área reservada a tribo dos Pankararus, com 

cerca de oito mil índios, é fácil encontrar o artesanato inspi-
rado na cultura indígena. São trabalhos com cipó, madeira, 
barro e cerâmica, comuns na aldeia e acessíveis ao turista. A 
confecção manual de tranças, por exemplo, mostra a precisão 
encantadora do trançado de palha seca, capaz de formar ces-
tas, bolsas e inúmeros adereços decorativos. 

GASTRONOMIA
>>Tilápia
Só o distrito de Itaparica tem produção mensal estima-

da em 100 toneladas de tilápia por mês. O número, quando 
somado à toda região, reforça o título de capital da tilápia, 
reconhecido em projeto de lei sancionado em 2013. Na prática, 
os criadouros de peixe fornecem o insumo para bares e restau-

Do Mirante da Serra 
pode-se ver toda a cidade

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS ARTESANATO GASTRONOMIA
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rantes locais servirem a carne branca e suculenta nos pratos 
acompanhados de iguarias regionais. Macaxeira frita, salada, 
feijão de corda e farofa complementam uma refeição perfeita.

passeios
>>Balneários
À margem do Velho Chico é possível admirar a paisa-

gem natural, com as águas tranquilas do rio, a poucos metros 
da área urbana. Restaurantes reforçam o clima de balneário 
com serviço de comida e bebida aos visitantes. Pelo menos 
cinco estabelecimentos funcionam com atrativos diversos, 
alguns com intensa programação musical.

Serviço 
>>Bares e restaurantes
Sheik: (87) 98148-4146 
Paraíso das Águas: (87) 98127-2543
Beira Rio: (87) 3851-5268
Izael Catamarã: (87) 98102-2318
Tilápia Estrela da Praia: (87) 98140-4697

>>Arte
O colorido do artista plástico Marcel Bezerra da Silva 

chama atenção por todos os lados da cidade. Seus painéis 
esculpidos em diversos murais dão ares de galeria de arte a 
céu aberto, convidando à contemplação. Retrata a paisagem 
do lugar, os rituais de fé e a beleza da população de Jatobá, 
incluindo seu povo indígena. 

>>Ecoturismo
A paisagem natural é ponto forte de Jatobá. Na terra 

indígena Pankararu, a 11 km do centro, está uma formação 
rochosa, esculpida pela natureza, que à distância lembra o 
rosto de um índio. No mesmo território, na Serra Grande, outra 
pedra lembra a figura de um cachorro. A 26 km, o povoado de 
Brejo dos Padres, na divisa com o Estado de Alagoas, é mais 
um território indígena que reúne casario de estilo colonial e 
clima místico, recebendo os visitantes.    

Na culinária de 
Jatobá, a tilápia 

é onipresente

Balneários no rio 
São Francisco

 oferecem serviço de 
bares e restaurantes
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NÃO DEIXE DE IR
>>Prédio da Estação Ferroviária
No distrito de Volta do Moxotó, a estrutura de 1882, 

idealizada por D. Pedro II, apresenta a época em que a estação 
integrava a ferrovia de Paulo Afonso com várias regiões do 
Nordeste. Com o tempo, foi integrada ao novo município de 
Jatobá, na forma de museu com o acervo de peças e textos 
daquela época.

Onde: rua da estação, s/n, Volta do Moxotó, Jatobá
Visitação agendada
Acesso gratuito  

>>Serra da Paz
No ponto mais alto da cidade, distante 5 km do centro, é 

possível contemplar Jatobá por completo. A vista panorâmica 
inclui paisagens como o distrito de Itaparica e a hidrelétrica 
que atraiu os investimentos. No terreno, a imagem da padro-
eira Nossa Senhora Aparecida, esculpida pelo artista Marcel, 
reforça o clima de calmaria.

Painéis de Marcel 
Bezerra colorem 

toda a cidade
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O que era um povoado indígena, com registros 
do século 18, tornou-se uma cidade com ta-
lentos múltiplos. A tribo Pankararu, predomi-

nante no território localizado na bacia do rio São Francisco, 
origina as características da cidade, distante mais de 400 
km do Recife. Cerca de 2.500 deles vivem por lá, preser-
vando hábito e cultura ancestral. Contexto que se mistura à 
vida pacata do centro. Na Zona Rural, a vocação é para um 
cenário bucólico em contraste com as modernas turbinas do 
Parque Eólico Serra dos Ventos, considerado o primeiro par-
que híbrido do Brasil, ao capturar energias solar e eólica.

TACARATU

história
>>Casa da Cultura
A história da emancipação política de Tacaratu está nas 

paredes do museu. São fotos de pessoas importantes para a 
cidade, além de objetos típicos dos moradores da região. Fun-
ciona desde o ano 2000, quando o endereço abriu as portas 
com todo acervo doado.  

Onde: rua do comércio, s/n, Centro, Tacaratu
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 às 18h30
Acesso gratuito

passeios
>>Santuário Nossa Senhora da Saúde
Com uma arquitetura imponente, o santuário dedicado à 

padroeira do município se destaca de ponta a ponta da cidade, 
com seu estilo neogótico. Erguido no século 18, tem propor-
ção incomum às igrejas do Sertão e merece ser admirado por 

Cidade é referência
em tecelagem; 
Casa da Cultura 
conta a história da 
emancipação

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS eventosARTESANATOHISTÓRIA

Secretaria de Turismo de Tacaratu/Divulgação
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réplica no século 18. O cenário rústico, com casas antigas ao 
redor, enriquece a construção muito procurada hoje em dia 
para casamentos. 

>>Distrito de Caraibeiras
A poucos quilômetros de Tacaratu está o distrito de Ca-

raibeiras onde funciona o polo industrial têxtil. Motivo para o 
lugar ser conhecido como a “capital da rede”, atraindo visitan-
tes interessados na tecelagem de colchas, mantas e tapetes. 
Eles abastecem o mercado local, brasileiro e até fora do Brasil. 

EVENTO
>>Festa de Nossa Senhora da Saúde
A programação começa no dia 23 de janeiro com o  

hasteamento da bandeira e chegada dos romeiros do Estado 
de Alagoas, que trazem a imagem de Nossa Senhora da Saúde 
para ser abrigada no santuário durante as festividades. Na 
noite seguinte, os índios da etnia Pankararu vão à igreja matriz 
com um grupo de homens da tribo, chamado praiá, que incor-
pora entidades antepassadas em ritual religioso. Eles acom-
panham o novenário e apresentam seus rituais de celebração. 
O encerramento é no dia 2 de fevereiro, quando há procissão 
com a santa e missa campal no pátio de eventos.

todos os ângulos. A torre alta e a pintura em tons de marrom 
e amarelo recebem romeiros de todas as partes. Por dentro, a 
ala central, chamada nave, tem grandes pórticos que levam ao 
altar. Uma sala ex-votos comprova a devoção dos pagadores 
de promessa.

Onde: rua da Matriz, 54, Centro, Tacaratu
    
>>Serra do Cruzeiro
No caminho que dá acesso para várias aldeias da 

região, o turista interessado em beleza natural sai do centro 
e percorre um trajeto de 15 km em direção ao ponto mais alto 
de Tacaratu. Encontra um cenário que mais parece uma tela 
pintada à mão, com direito à paisagem de montanha em meio 
à caatinga.

 

NÃO DEIXE DE IR
>>Sítio do Padre
A réplica da igreja matriz de Nossa Senhora da Saúde 

está numa propriedade privada, distante a poucos quilômetros 
do centro. Possui uma torre central e o mesmo estilo neogó-
tico do estonteante santuário que serviu de inspiração para a 

Construção neogótica 
homenageia Nossa Senhora da Saúde

Serra do Cruzeiro
dá acesso a aldeias

 indígenas e ao 
ponto mais alto 
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Quando a velha Petrolândia foi inundada pelas 
águas da barragem de Itaparica – Usina Hi-
drelétrica Luiz Gonzaga, na década de 1980, 

a população foi transferida para as margens da BR-316, 
distante mais de 400 km do Recife, levando as lembranças 
da antiga cidade e dando surgimento a novas paisagens 
surpreendentes para quem visita o local. Totalmente plane-
jado, o município se reergueu, sem deixar de lado a história 
que começou com o primeiro povoamento no século 18. 
A partir do novo cenário, algumas atividades econômicas 
foram desenvolvidas, como a piscicultura em tanques e a 
fruticultura irrigada. O turismo também vem crescendo, 
atraindo os olhares de quem aprecia a paisagem natural na 
sua forma mais bruta e acessível, além de inúmeras ativi-
dades de lazer.   

PETROLÂNDIA

passeios
>>Igreja Sagrado Coração de Jesus
Quem nunca viu a famosa igreja parcialmente submersa 

nas águas de Petrolândia, fica surpreso com o encanto dessa 
descoberta. Só no meio do Lago de Itaparica, onde silêncio e 
história acompanham o turista, é possível ver o topo da estru-
tura, onde casamentos, missas e batizados eram feitos com 
frequência. Boa parte agora está a quase 10 metros de profun-
didade. O que ficou à mostra, com tijolo e cimento aparente, 
pede contemplação e viagem no tempo.   

>>Mirante do Padre
O antigo mirante de Petrolândia, agora é trilha para o 

turismo de aventura. Distante 18 km do centro, tem parte com 
acesso plano e outra com subida de até 30 minutos. O visual 
compensa. De lá, é possível ver a parte mais funda do Lago de 
Itaparica, com 170m cobrindo a velha cidade, onde existia a 
parte urbana e a rural com pequenas cachoeiras.

Onde: comunidade de Brejinho de Fora

Ilha de Rarrá: paisagem
que parece pintada à mão

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS ARTESANATOHISTÓRIA
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Artesanato
>>Couro
Não é só na gastronomia que a tilápia aparece aos mon-

tes na cidade. O couro do peixe criado em cativeiro serve para 
fazer o artesanato que abastece o mercado local e nacional. É 
fácil achar lugares que comercializem sandálias, bolsas, diade-
mas, chaveiros e colares à base do resíduo do pescado. No 
Café com Arte, esses produtos são feitos manualmente por 22 
artesãs da cidade. Elas usam pigmentos coloridos para desta-
car a peça que, certamente, é a melhor lembrança da viagem.

Onde: rua São Francisco – Q, CS, Petrolândia
Informações: (87) 99950-1367

NÃO DEIXE DE IR
>>Orla
Calçadão com quatro restaurantes prontos para receber 

o turista que passeia de olho na vista para o Lago de Itaparica. 
Escolha um deles e peça os peixes tilápia ou piau, servidos 
com macaxeira frita e outros acompanhamentos regionais. 
A depender da temporada, os restaurantes também oferecem 

a buchada de tilápia, feita com o próprio couro do pescado 
envolvendo a carne branquinha.

>>Ilha de Rarrá
No meio do rio, entre Petrolândia e Glória, na Bahia, 

está uma ilha que mais parece miragem no Sertão. Água 
tranquila e dunas de areia clarinha formam a paisagem que 
é convite irrecusável a momentos de descanso. Nos fins de 
semana, o agito é maior. Nos demais dias, há um clima de ilha 
deserta, porém estruturada, com um restaurante recebendo os 
visitantes que chegam de catamarã agendados para almoço 
regional. Tem rede e balanço à beira do Velho Chico, além de 
mesas e bancos de madeira, típicos de uma praia litorânea.

Serviço
>>Travessia
Os barqueiros Mazinho, Edison e Edivan fazem o 

passeio de catamarã em direção à Igreja Sagrado Coração de 
Igreja submersa é cenário para

 contemplação e fotografias

Artesanato com 
couro de tilápia
 é destaque: de 

sandálias a bolsas
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Jesus e Ilha de Rarrá. Nos dias da semana, há saídas apenas 
com agendamento. Nos fins de semana e feriado prolongado, a 
travessia é constante. 

Informações: (87) 99194-1759. 
Acesso pago

>>Mirante da Serrota
O ponto mais alto da zona urbana é também um dos 

mais acessíveis da região. Fácil de chegar ao topo de carro, ga-
nha-se com a vista para as águas que margeiam Petrolândia, 
além de estar perto de uma grande estátua de São Francisco 
de Assis, padroeiro da cidade.

Serviço de guia de turismo
Juliano Vans - (87) 99624-4561

Visual de tirar o fôlego: 
antigo mirante virou trilha

Orla do Lago Itaparica tem 
restaurantes especializados 
em peixes locais



Em referência à cidade de Floresta, Luiz Gon-
zaga já cantou que o “Riacho do Navio corre 
pro Pajeú...” O município, distante 435 km da 

Capital pernambucana, fica próximo desses dois rios tão 
importantes para a vida sertaneja. É assim desde o século 
18, quando os primeiros moradores se estabeleceram à mar-
gem direita do Pajeú. A paisagem, rica em mirantes e área 
fluvial, compõe o cenário cativante junto ao charme da área 
urbana. É rota de aventura e lazer, mas também de história, 
gastronomia e expressão cultural. Terra de hospitalidade, 
feita por aqueles que adoram abrir as portas da própria 
casa.

FLORESTA

GASTRONOMIA
>>Tamarindo
O tamarindo está por todos os lados, com sua casca 

marrom e polpa carnuda. A fruta cítrica cai aos montes das ár-
vores centenárias, abastecendo a produção artesanal de quem 
utiliza o insumo para fazer geleia, licor e bombons deliciosos 
na cozinha de casa. Livres de conservantes, os produtos são 
acondicionados em potinhos de vidro, que vão à geladeira e 
duram dias. Não há quem resista até mesmo ao suco geladi-
nho, indispensável no café da manhã. É tão presente quanto 
o doce de umbu, preparado com a fruta típica do Sertão, 
levemente azeda, capaz de agradar crianças e adultos. Para 
completar a mesa perfeita, carne de bode assada é iguaria oni-
presente, que pode sair acompanhada por bastante macaxeira 
e inhame.  

Informações sobre os produtos com tamarindo:
Fátima Rocha: (87) 99919-5900
Vovó Nininha: (87) 99942-2111

Parte da história da cidade 
é preservada pelo colorido casario

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS eventosGASTRONOMIA
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de forma independente, com gente interessada na paisagem 
desbravada pelo bando de Lampião, na década de 1930. Fica 
a cerca de 30 km de distância do centro, no distrito de Nazaré 
do Pico. 

Informações: (87) 99991-2899 (Manoel Freire)
Acesso gratuito

NÃO DEIXE DE IR
>>Catedral do Senhor Bom Jesus dos Aflitos
Erguida na época em que Brasília despontava no cená-

rio nacional, na década de 1960, a catedral do Senhor Bom Je-
sus dos Aflitos tem inspiração arquitetônica modernista. Exibe 
traços retos e acabamento preciso, sugerindo uma perspectiva 
contemporânea da igreja católica. As obras do prestigiado 
escultor pernambucano Corbiniano Lins chamam atenção na 
fachada e no interior da catedral, onde é possível notar a via 
sacra completa feita em arame e esculturas no altar-mor.

Onde: praça Antônio Ferraz, Centro, Floresta

Lampião e o seu bando
desbravaram a exuberante
paisagem da Serra do Pico

PASSEIOS
>>Conceição Cahú
Todas as cores da artista plástica Conceição Cahú estão 

no memorial, localizado na praça central. Quase não há pare-
des para o acervo de aproximadamente 500 peças entre gra-
vuras, pinturas e cartuns, cuidadosamente preservadas pelo 
seu irmão Toinho Cahú. Muitos trabalhos possuem inspiração 
política, veiculados em publicações de jornal e revista do Sul 
do Brasil. De segunda a sexta, o espaço funciona apenas pela 
manhã. Visita à tarde e fins de semana, só com agendamento.

Onde: praça Antônio Ferraz, Centro, Floresta
Informações: (87) 98105-6110
Acesso gratuito

>>Serra do Pico
Em julho, acontece a tradicional festa de Nossa Senhora 

da Saúde, com subida de 40 minutos em direção ao topo de 
uma serra com vista para a caatinga. Nos outros meses do 
ano, o acesso voltado para o turismo de aventura acontece 

Tamarindo é fruta
de gosto forte 
usada em sucos 
e geleias
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>>Igreja Nossa Senhora do Rosário
Construída no século 18, esse é o antigo oratório da Fa-

zenda Grande (primeiro nome da cidade), dedicado ao Senhor 
Bom Jesus dos Aflitos. Suas principais características estão 
intactas e encantam logo na fachada de estilo barroco. Aco-
lhedora, a igreja convida para apreciar o altar construído em 
madeira entalhada. 

Onde: praça Antônio Ferraz, Centro, Floresta

EVENTOS
>>Festividade da Confraria do Rosário
No dia 31 de dezembro acontece a coroação do rei e da 

rainha do Congo, em referência ao único dia do ano em que os 
negros escravos de Floresta tinham folga. É quando acontece 
o tradicional cortejo da organização religiosa Confraria do 
Rosário, reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco.  
Sai acompanhado por estandarte, Espadachins e bandas de 
pífano, em direção à igreja Nossa Senhora do Rosário.

>>Missa do Vaqueiro (Nazaré do Pico)
Em julho, o distrito de Nazaré do Pico abriga uma das 

maiores festividades em torno da cultura sertaneja. Além da 
tradicional missa do vaqueiro, dedicada à benção religiosa, 
acontece festa privada com grandes nomes da cena musical.

 Catedral do Bom 
Jesus tem inspiração 
modernista

Memorial de Conceição 
Cahú e seu rico acervo 
com 500 peças
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O verde ao redor da igreja matriz de Nossa Sen-
hora do Ó justifica o apelido de “jardim ser-
tanejo”, a 450 km do Recife. Forma carinhosa de 

chamar um município que se refez depois da inundação provo-
cada pelas águas da barragem de Itaparica – Usina Luiz Gon-
zaga. A nova Itacuruba só tomou forma em meados dos anos 
1980, mas tem história para contar de muito antes, através 
dos materiais que sobraram da velha estrutura. É território da 
comunidade indígena Pankará, na aldeia Serrote dos Campos, 
onde mais de 100 famílias preservam ritos ancestrais, como o 
tradicional toré. Já o céu limpo, como poucos no Brasil, per-
mitiu a criação de um centro de monitoramento de cometas e 
asteroides, que integra a rede de observatórios internacionais. 
Por lá, está o segundo maior telescópio em território brasileiro, 
utilizado por pesquisadores da área.

ITACURUBA

PASSEIOS
>>Prainha do Coité
Praia no Sertão? Percorra os 14 km de distância do cen-

tro, em estrada de barro, e tenha uma surpresa para ficar na 
memória. É a orla da região, onde o rio São Francisco quebra 
a faixa de areia como se fosse mar aberto. A área tem dois 
pontos de apoio para alimentação, com destaque para a tilápia 
frita. É a chance de admirar o entorno com vista para a cidade 
de Rodelas, no estado da Bahia.

 
>>Mirante do Cristo Redentor
Na comunidade de Serrote dos Campos, a 12 km do cen-

tro, suba um pequeno trecho de terra com acesso ao mirante. 
Passadas algumas pedras no caminho, a recompensa aparece 
em dois momentos. O primeiro com a imagem da padroeira do 
povoado, Nossa Senhora de Lourdes, dentro de uma enorme 
rocha. Dizem que ela permanece no mesmo lugar onde foi 
encontrada há mais de dez anos. O segundo é a imagem do 

Mirante do Cristo Redentor é 
ponto de visitação de religiosos

PASSEIOS eventos
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Cristo Redentor, formando o cenário com vista para Itacuruba.
 

EVENTOS
>>Festa do Sagrado Coração de Jesus 
     (Missa do Vaqueiro)
No mês de agosto, o evento reúne todos os vaqueiros da 

cidade e regiões vizinhas para um dia inteiro de programação. 
Inclui a tradicional bênção religiosa, seguida de várias atra-
ções musicais na cidade. 

 
>>Festa de Nossa Senhora do Ó
Em dezembro, acontece o festejo em comemoração à 

padroeira, quando é realizado o novenário na igreja matriz e 
procissão pelas ruas.

 

SERVIÇO
>>Passeios de turismo
Jackson Silva: (87) 98859-7708

Coité é praia banhada 
pelo Velho Chico

Igreja Matriz celebra 
Nossa Senhora do ó
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Não subestime a calmaria da cidade, a cerca de 
300 km do Recife. Belém de São Francisco tem 
talento para uma tradicional festa de Carnaval, 

animada por seus bonecos gigantes Zé Pereira e Vitalina, 
que acompanham a história do município de mais de 100 
anos. A atividade agrícola, com foco na produção de manga, 
é outra movimentação importante para o desenvolvimento 
da região. Lugar que deve ser visto sem pressa, como no 
trajeto para algumas das mais de 80 ilhas banhadas pelo 
Velho Chico. Nem todas estão acessíveis, mas a maioria 
rende ótimos passeios e memórias de viagem.

BELÉM DE SÃO FRANCISCO

passeios
>>Orla revitalizada
Não deixe de contemplar a simplicidade cativante da 

orla, no centro da cidade, durante o pôr do sol. O calçadão, em 
frente de alguns bares e restaurantes, sugere que o visitante 
pare no tempo e apenas admire a paisagem bucólica, tendo em 
cena o trabalho de pescadores e banhistas despreocupados 
com a hora.

>>Produção de manga
O fato de Belém de São Francisco ter uma empresa com 

o título de maior exportadora de manga do Brasil fez a cidade 
receber visitantes interessados na produção da fruta, que vai 
docinha e carnuda à mesa. A propriedade de mais de mil hec-
tares, do empresário Paulo Dantas, a Agrodan, atende turistas 
para visita guiada e educativa, sob agendamento. Muito além 
da manga, tratada cuidadosamente, o grupo apresenta o fun-
cionamento da fábrica.

Orla fica no
centro da cidade

PASSEIOSHISTÓRIA
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Onde: km 28, Estrada Vicinal Belém/Ibó
Zona Rural, Belém de São Francisco
Informações: (87) 3876.1403   
Acesso gratuito

HISTÓRIA
>>Casario histórico
Um passeio pelo centro da cidade rende descobertas 

surpreendentes. Você pode se deparar com uma cafeteria ins-
talada num casarão histórico e ficar encantado com a elegân-
cia de outra construção, datada de 1921, onde uma novela de 
época foi gravada. Ainda nesse miolo de casas, um mercado 
público, também erguido no século passado, opera parcial-
mente, convidando para o consumo de pratos regionais.

>>Bonecos gigantes
Sabia que o primeiro boneco gigante de Pernambu-

co nasceu em Belém de São Francisco? Criado em 1919, o 
boneco Zé Pereira pode ser visto ao lado de sua companheira 
Vitalina, na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econô-
mico do município. A história conta que o padre belga Nor-
berto chegou à cidade e teve contato com um homem festeiro 
do Sertão, chamado Gumercindo Pires de Carvalho. O nativo 
ouviu do padre que, na Bélgica, os fiéis eram chamados para a 
missa com os tais bonecos. Inspiração para uma peça carna-
valesca que logo ganhou as ruas e encantou a garotada. Até 

hoje compõe a Folia de Momo, que dura seis dias na cidade. 
Os bonecos chegam à orla de barco, arrastando uma animada 
orquestra de frevo. 

Onde: avenida Cel. Jerônimo Pires, S/N, Centro
Belém de São Francisco
Informações: (87) 99995-7405

Cena cotidiana
de Belém de São
Francisco

O primeiro boneco gigante do 
Estado, o Zé Pereira, foi criado 

em Belém de São Francisco
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Para alimentar a alma faminta, a cidade da poesia 
tem verso para o coração partido, para o calor so-
frido e para a saudade apertada. Em São José do 

Egito se respira ritmo e faz-se rima desde criança. Nas escolas 
municipais, aulas de Poesia Popular ensinam sobre métrica, 
rima e tradição. Uma das explicações para o nome da cidade 
está na força dos antigos poetas do Pajeú, que eram chamados 
de faraós. São José do Egito fica a 359 km da Capital pernam-
bucana. 

PASSEIOS
>>Igreja Matriz de São José
Vitrais desenham a luz do sertão dentro da Matriz de 

São José, principal igreja da cidade. Em São José do Egi-

São José do Egito

to, além da ligação do povo com a poesia, a necessidade de 
ligação com o divino leva o poeta para a igreja semanalmente, 
como que por regra. As amplas entradas da igreja passam a 
impressão de leveza, característica arcaica que se apresenta 
na maioria das igrejas da cidade.

Onde: rua da Matriz, s/n, Centro, São José do Egito 

>>Beco de Laura
Também conhecido como “Beco do Poeta”, o Beco de 

Laura tem formato de praça longínqua, expondo nas suas 
paredes trechos dos poetas locais. O seu nome faz referência 
à Dona Laura, que, para criar seu filho, alugou uma casa no 
beco e começou a comercializar cafés, bolachas e doces. Após 
sua morte, em 1988, o beco foi popularmente ficando conheci-
do como “Beco de Laura”. Hoje, é um local onde se encontra 
verdade e rima nas paredes, em poesias dos Egipcienses.

Onde: Beco de Laura, 2-14, São José do Egito

Município ganhou a 
alcunha de Terra dos Poetas

PASSEIOS eventos
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>>Rua do Amanco
Nascida junto à formação da cidade, a Rua do Amanco 

é centenária. A arquitetura típica de algumas das casas que 
se mantém trazem um ar interiorano e transporta o visitante 
quase que para outra época.

Onde: rua do Amanco, São José do Egito 

>>Monumento aos Poetas
Um alto poeta, com seu instrumento de corda e posição 

para declamar. O Monumento aos Poetas foi construído em 
2014, em homenagem aos poetas de São José do Egito. Ao seu 
lado, bancos distribuídos recepcionam turistas e moradores 
que costumam observar o andar da cidade, trocar um palavre-
ado e declamar poesia.

Onde: rua Governador Walfredo Siqueira, 38, São José do Egito 

EVENTOS
>>Concurso de Poesia Popular
Criado em 2017, com o intuito de incentivar poetas 

locais, o concurso é realizado sempre no segundo semestre do 
ano. Organizado por poetas, o concurso tem tema livre e além 
da premiação, os vencedores têm sua poesia publicada no 
livro do concurso.

>>Festa do Louro
Em homenagem ao grande poeta, Louro do Pajeú, a fes-

ta é uma das mais representativas para a região. Realizado no 
início de janeiro, o evento conta com muita música, comidas 
típicas, encenações e, claro, muita poesia.

>>Festa de Reis
Uma das principais festas da cidade, a Festa de Reis, re-

alizada no primeiro final de semana de janeiro, chega a reunir 
mais de 40 mil pessoas no Pátio de Eventos Miguel Arraes.

Monumento aos 
poetas locais é 
ponto de visitação
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Considerada a cidade polo do Pajeú, Afogados da In-
gazeira ferve em comércio e visitações o ano inteiro. 
Mais de duas mil pessoas passam pela cidade, que 

fica a 380 km do Recife, diariamente. As belezas naturais e atra-
ções culturais da cidade costumam atrair turistas em todo ano. 
No Carnaval, a cidade chega a triplicar seus habitantes.

Uma curiosidade é que o nome da cidade recorda um aci-
dente. Conta-se que, tempos atrás, um casal de visitantes morreu 
ao tentar atravessar o rio Pajeú em época de enchente. Seus 
corpos foram encontrados sete dias após o acidente, embaixo de 
uma ingazeira. Daí o nome da cidade: Afogados da Ingazeira.

HISTÓRIA
>>Serra do Giz
Com inscrições rupestres, a Serra do Giz é um destino 

AFOGADOS DA INGAZEIRA

É a cidade polo do Pajeú, 
a 380 km do Recife

PASSEIOSHISTÓRIA

para os aventureiros e pesquisadores: 310,2 hectares fazem da 
serra um local a ser explorado com consciência ambiental e 
energia. Professores e estudantes faziam visitas para buscar 
giz, quando os quadros escolares ainda eram negros. Após 
iniciativa da esfera pública, a Serra do Giz começou a figurar 
entre os pontos de visitação do município.

Acesso gratuito, com agendamento prévio junto à prefeitura

PASSEIOS
>>Catedral Senhor Bom Jesus dos Remédios
A Catedral Senhor Bom Jesus dos Remédios tem uma 

construção que lembra um castelo, bem no meio da cidade. 
Para os bons olhos, basta olhar um pouco acima das constru-
ções do município, que se consegue ver a catedral de qual-
quer lugar.

Onde: praça Monsenhor Alfredo de Arruda 
Câmara, s/n, Afogados da Ingazeira

>>Barragem de Brotas
No Sertão, chuva é sempre motivo de alegria. Quando a 

Barragem de Brotas sangra (vazão acima do seu nível), o local 
se transforma numa “praia” para os afogadenses. Para os visi-
tantes, a dimensão da barragem se tornou um atrativo turístico 
pela sua imensidão que se completa com a paisagem do local.

Acesso gratuito
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Cidade onde nasceu o ilustre compositor Zé 
Dantas, Carnaíba respira cultura e música 
popular. A 402 km do Recife, o município conta 

com diversas atrações turísticas e culturais. Da produção 
de artesanato local, os destaques são os trabalhos feitos em 
barro, couro ou flandre.

história
>>Museu Zé Dantas
Um pouco da história do compositor mais famoso da 

cidade se encontra no Museu. Zé Dantas era médico, poeta e 
compositor. Dentre as suas escritas  mais famosas estão “Ria-
cho do Navio”, “Vem Morena” e “Sabiá”, que foram inicial-

CARNAÍBA

mente interpretadas por seu grande amigo, Luiz Gonzaga – O 
Rei do Baião.

Onde: praça de Eventos Milton Pierre, s/n, Carnaíba 
Acesso gratuito

passeios
>>Cruzeiro de Nossa Senhora do Carmo
Ponto alto da região de onde se tem vista para toda a ci-

dade, permitindo a apreciação da geologia e paisagem locais. 
No período da Semana Santa, o Cruzeiro recebe a tradicional 
Via Sacra.

Onde: Serrote do Capim, s/n, Carnaíba 

Museu homenageia 
compositor Zé Dantas; 
dos pontos mais altos,
vê-se a cidade ao pôr-do-sol

PASSEIOSHISTÓRIA
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Difícil não se apaixonar pela terra dos alegres 
caretas. Considerado uma importante estação 
climática de Pernambuco, Triunfo está a mais 

de 400 km do Recife, numa altitude de 1.004 metros aci-
ma do nível do mar. O contexto de montanha transforma a 
paisagem típica do Sertão, a começar pela vegetação verde 
e o clima ameno em contraste com a rigidez do semiárido. 
Associe essa beleza natural, batizada por muitos de oásis 
pernambucano, ao contexto histórico de uma cidade reco-
nhecida oficialmente em 1884, quando foi desmembrada do 
município de Flores. As construções do século 19 estão nas 
ruas do centro histórico, trazendo nostalgia ao exibir deta-
lhes como pisos em mosaico e janelões de madeira. Aces-
síveis, elas formam o roteiro de um lugar com atrativos que 
vão da programação romântica e ecológica até os encantos 

TRIUNFO

da vida boêmia, com ótima oferta hoteleira e gastronômica à 
disposição.

GASTRONOMIA
>>Variedade
Em Triunfo, come-se bem do café ao jantar. Pela manhã, 

o pão quentinho de macaxeira ou batata-doce, servido com 
geleia natural da fruta, traduz bem a leveza da cidade. Em 
vários pontos do centro, bares e restaurantes oferecem licor e 
cachaça artesanal, reforçando a fartura que existe na produção 
da cana-de-açúcar. À mesa, o arroz vermelho chega soltinho 
e com status de iguaria típica nordestina. Faz a combinação 
perfeita com feijão guandu, que é uma leguminosa prática de 
cultivar no quintal de casa, e igualmente fácil de combinar no 
prato, ainda abastecido por um guisado de galinha.

Igreja matriz fica
na área central; já o 
personagem careta 

tem destaque no
 Pico do PapagaioNÃO DEIXE 

DE IR
PASSEIOS eventosHISTÓRIA GASTRONOMIA



>>Furna dos Holandeses
A população conta que no século 17 alguns holandeses, 

fugindo da perseguição das tropas luso-brasileiras, foram se 
esconder numa gruta, localizada na atual zona rural de Triun-
fo. A caminhada é tranquila, como paisagem bucólica em 
ponto alto da cidade.

Onde: sítio Santo Antônio de Lajes, Zona Rural, Triunfo
Informações: (87) 99651-8456
Acesso pago

>>Pico do Papagaio
O ponto mais alto da cidade fica a 1.260m de altura 

acima do nível do mar, distante 10 km do centro, em percurso 
sinalizado. No topo, a estátua de pedra do careta recebe o visi-
tante. Ele fica no mirante que permite visualizar sete cidades 
à noite, como Serra Talhada e Afogados da Ingazeira, além do 
território paraibano. No inverno, o lugar costuma ficar coberto 
por neblina e apresentar temperatura de 3ºC.

PASSEIOS
>>Engenho São Pedro
Visitar a fábrica que produz a cachaça Triumpho é 

entender porque a aguardente se tornou o cartão de visitas 
da cidade. O guia apresenta diariamente aos turistas como 
funciona a moagem da cana, a fermentação e maturação da 
aguardente, além da confecção da rapadura. O percurso ter-
mina na loja, onde é possível experimentar drinques, picolé e 
sorvete feitos com a branquinha.

Onde: avenida Manoel Paiva, 114, Triunfo
Informações: (87) 3846-1229  
Acesso gratuito

HISTÓRIA
>>Museu do Careta
A figura mais popular do município, o careta, tem um 

museu para chamar de seu. Nele estão mais de 30 peças, 
incluindo as roupas extravagantes do brincante, que costuma 
sair às ruas no Carnaval, repleto de chocalho, estralando um 
chicote. A linha do tempo ilustrativa conta essa tradição, a par-
tir dos anos 1980. Quem quiser, pode até vestir a fantasia e se 
sentir um careta, pelo menos na foto.

Onde: rua Tenente Siqueira Campos
Alto da Boa Vista, s/n, Centro, Triunfo
Acesso paga

Mesa farta é tradição em 
Triunfo: comer bem faz 

parte da cultura local

Museu do Careta
conta a história desse
folclórico personagem
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>>Museu do Cangaço
O espaço faz diversas narrativas sobre o Cangaço, des-

tacando a época em que Virgulino Ferreira da Silva, o Lam-
pião, agia com seu bando em Pernambuco e outros Estados. A 
maioria das peças foi doada, como rifles, punhais, peixeiras e 
acessórios pessoais, expostos com riqueza de informação.

Onde: avenida José Bezerra, 1002, (arruado 
dr. Cordeiro de Lima), Triunfo
Acesso pago

NÃO DEIXE DE IR
>>Cine Guarany
O pomposo edifício, erguido em 1922, é ícone do audio-

visual e das artes cênicas de Pernambuco. É sede do Festival 
de Cinema de Triunfo e funciona normalmente na exibição de 
curtas e longas metragens.

Onde: praça Carolino Campos, s/n, Centro
Informações: (81) 3184-3090
Acesso gratuito para visitação
Acesso pago para os filmes

>>Igreja de Nossa Senhora das Dores
De estilo greco-romana, a igreja matriz, datada do início 

de 1800, é referência arquitetônica no Estado. Abriga a padro-
eira do município, numa estrutura composta por escadaria, 
vitrais e detalhes em gesso.

Onde: praça monsenhor Eliseu, 10, centro, Triunfo

>>Águas Parque
Inserido em um ambiente ecológico, o parque é opção 

para famílias inteiras. Tem piscinas para crianças de todas as 
idades, além do serviço de comida e bebida.  

Onde: avenida Liráucio Rodrigues, S/N, Triunfo
Informações: (87) 3846-1138
Acesso pago

EVENTOS
>>Festival de Cinema de Triunfo
Realizado anualmente, o festival oferece mostras com-

petitivas, seminários e oficinas com temática da sétima arte. A 
ideia do evento é reconhecer a produção audiovisual, valori-
zando artistas e produções nacionais, através da premiação 
com o troféu caretas. 

HOSPEDAGEM
>>Sesc - Triunfo
Onde: rua Antônio Henrique da Silva, s/n 
São Cristóvão – Triunfo  
Informações: (87) 3846-2800  

>>Pousada Baixa Verde 
Onde: rua Manoel P Santos 114, Triunfo   
Informações: (87) 3846-1103 

>>Pousada Café do Brejo
Onde: rodovia PE 354, Triunfo
Informações: (87) 3846-1623

>>Pousada Calugi
Onde: estrada Santa Tereza, Calugi, Triunfo
Informações: (87) 3856.1784

Teleférico é passeio
 ideal para ver Triunfo 
de outro ângulo
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A cidade natal de Virgulino Ferreira da Silva, 
o Lampião, fica a mais de 400 km do Recife, 
numa altitude de 430 metros. Como o próprio 

nome já diz, esse é um lugar rodeado pela beleza de uma 
enorme serra, que pode ser admirada de diferentes pontos 
da cidade. É rota para o turismo religioso, por conta da 
importância das suas igrejas, mas também para os interes-
sados em pesquisa, cultura e aventura. A natureza formada 
pela caatinga e o rio Pajeú abre acesso a trilhas e escaladas 
que atraem um público fiel. A tradição cultural se mostra na 
arte de grupos como Cabras de Lampião, que se apresentam 
nos palcos da cidade com a indumentária característica do 
homem do cangaço, dançando o xaxado puxado por zabum-
ba, acordeão e triângulo.

SERRA TALHADA

HISTÓRIA
 >>Museu do Cangaço
É na antiga estação ferroviária de Serra Talhada onde 

a maioria dos turistas descobre que o cangaço não se resume 
apenas à figura de Lampião. O acervo tem mais de sete mil 
peças, sendo parte dela doação do pesquisador Anildomá 
Willans, que entregou documentos, utilitários e fotografias da 
época de batalhas. No percurso, descobre-se que o movimen-
to popularizado pelo bando de Virgulino, na década de 1920, 
começou mesmo no litoral pernambucano antes de chegar 
ao Sertão. A visita guiada é feita com agendamento. Mas os 
monitores do museu ficam a postos.

Onde: vila Ferroviária, São Cristovão, Serra Talhada
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. Sábado, das 8h às 12h
Informações: (87) 3831.3860
Acesso gratuito

Entrada da cidade natal 
de Virgulino Ferreira 
da Silva: o Lampião

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS hospedagemeventosHISTÓRIA
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>>Casa da Cultura
Mais do que local de compra de artesanato, a Casa da 

Cultura expõe mais de 300 peças que contam a história do 
município. Por lá, você fica sabendo quem são os filhos ilus-
tres da cidade, a exemplo do antigo governador de Pernam-
buco, Agamenon Magalhães. Os óculos redondos e originais 
de Virgulino também estão por lá, além de peças do primeiro 
padre de Serra Talhada. 

Onde: rua Manoel Pereira da Silva, 549, Centro, Serra Talhada
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. Sábado, das 8h às 12h
Informações: (87) 3831.3454
Acesso gratuito

PASSEIOS
>>Parque da Pimenteira
Na rota do turismo ecológico e de aventura, o terreno 

do Instituto de Pesquisa Agropecuária (IPA) oferece trilha por 
dentro da caatinga. São três percursos, sendo a trilha do ma-
caco a mais acessível, com destino a um mirante que oferece 
vista para a paisagem de serras. Quem preferir subir ainda 
mais, vai encarar um trajeto íngreme, escalando algumas pe-
dras. No topo, vista para o açude que abastece a região, entre 
outras belezas naturais. O acesso é sinalizado, mas, em caso 

de dúvida, a Agência Estadual de Meio Ambiente de Serra 
Talhada disponibiliza guia.

Informações: rodrigo.ferraz@cprh.pe.gov.br
 

NÃO DEIXE DE IR
>>Estação do Forró
A pequena vila ao lado da antiga estação ferroviária 

não deixa de receber o visitante que busca uma programação 
cultural, como o tradicional encontro nordestino de xaxado. A 
aglomeração de casinhas, com acesso livre, ainda rende uma 
boa foto, e conta o jeito de morar do sertanejo.

Onde:  vila Ferroviária, 1604, São Cristóvão, Serra Talhada
Acesso gratuito

>>Sítio Passagem das Pedras
O lugar exato onde Lampião nasceu fica a 35 km de dis-

tância do centro, próximo ao riacho São Domingos, numa pro-
priedade privada. Deve ser visitado com a ajuda de um guia. O 
agendamento é feito no Museu do Cangaço o ano inteiro. 

Informações: (87) 3831.3860.
Taxa sob consulta.

A história do cangaço 
é contada em museu

Casa da Cultura tem acervo 
de personalidades como 
Agamenon Magalhães
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EVENTOS
>>Exposerra
No mês de julho, a feira Exposerra abre espaço para os 

grandes negócios. O evento conta com desfiles, rodadas de 
negócios e atrações culturais.

>>Encontro Nordestino de Xaxado
Em novembro, a Fundação Cultural Cabras de Lampião 

reúne grupos de danças populares do Nordeste para uma série 
de apresentações.

Hospedagem
>>Felipe Hotel
Onde: avenida João Gomes de Lucena, 2179, Serra Talhada
Informações: (87) 98835-6917

>>Hotel das Palmeiras
Onde: rodovia BR-232, Km 416,  Serra Talhada
Informações: (87) 3831-1625

Trilha dentro da caatinga é 
atrativo para quem curte natureza

Igreja
imponente
traduz a forte
religiosidade
do lugar

>>Hotel São Cristóvão
Onde: avenida João Gomes de Lucena, 3478, Serra Talhada
Informações: (87) 99967-4677
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Famoso pela Cavalgada à Pedra do Reino, o mu-
nicípio não respira só a arte armorial retratada 
pelo escritor Ariano Suassuna. É cenário históri-

co, originado em 1836, a partir da capela São José, erguida 
como pagamento de promessa contra uma epidemia de cólera 
no Sertão. Deu tão certo, que a propriedade se desenvolveu e, 
hoje, distante a quase 500 km do Recife, revela a caatinga em 
meio a casas centenárias, além de expressões culturais tradi-
cionais, como o reisado, a roda de São Gonçalo e os violeiros.

NÃO DEIXE DE IR
>>Pedra do Reino
O lugar que inspirou o escritor Ariano Suassuna a criar 

o romance “A Pedra do Reino”, na década de 1970, tem duas 

SÃO JOSÉ DO BELMONTE

formações rochosas com cerca de 30 metros de altura. A ida 
até elas, num percurso com mais de 30 km, em trechos urbano 
e rural, não é para ver “somente” uma enorme pedra, mas para 
sentir o clima místico daquela área, com seu santuário ao ar 
livre formado por 16 esculturas de santos e personagens do 
romance de Ariano. Em 1836, a região foi palco do movimento 
sebastianista, uma comunidade de fiéis seguidores que prega-
vam um reino de igualdade e justiça. Eles acreditavam que as 
duas formações rochosas teriam que ser lavadas com sangue. 
No mês de maio, acontece a “Cavalgada à Pedra do Reino”, 
quando os cavaleiros do município se aglomeram no local, 
depois de uma bênção religiosa. Em qualquer época do ano, o 
lugar fica aberto ao visitante, que logo se depara com a casa 
de Dona Quininha. Ela recebe com água e café. Quem preferir, 
pode agendar com antecedência o preparo de comida regional. 

Quininha: (87) 99195-5133   
  

Cenário inspirou Ariano
Suassuna em “A Pedra do Reino”;
castelo ao lado reverencia 
movimento armorial

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS hospedagemHISTÓRIA
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PASSEIOS
>>Castelo Armorial
Quem imaginaria que no Sertão existiria um castelo tão 

rico de detalhes? A estrutura com mais de 15 metros de altura 
está no caminho para o centro de São José do Belmonte. Con-
vida para conhecer a cultura popular sertaneja, através das ca-
racterísticas do Movimento Armorial. Eis um projeto particular 
do empresário Clécio Novaes, então amigo de Ariano Suassu-
na, que tratou de montar um lugar para exposição permanente 
não só da obra de Ariano, mas da cultura nordestina. Visita só 
com agendamento.

Onde: avenida Primo Lopes, Centro, São José do Belmonte
Informações: (87) 99650-0123
Acesso gratuito

>>Praça Pires Ribeiro
O centro histórico da cidade chama para um passeio 

tranquilo com vista para o charmoso casario histórico de 1850. 
Preservadas, as casas se destacam pela riqueza de detalhes na 
fachada, a começar pelas cores vibrantes. No topo da praça, 
a Igreja Matriz de São José, que originou a cidade, funciona 
normalmente atraindo principalmente o turismo religioso.

HISTÓRIA
>>Memorial da Pedra do Reino
Fundado na década de 1990, o espaço possui fotogra-

fias, documentos, recortes de jornais e livros que contam a 
história do movimento sebastianista, ocorrido na Serra Formo-
sa. No salão principal estão estandartes e pinturas acerca da 
Pedra Bonita, hoje conhecida  como a Pedra do Reino.

Onde: rua Manoel Lucas de Barros, 1, 
Centro, São José do Belmonte
Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 12h e 14h às 17h
Informações: (87) 99926-8320
Acesso gratuito

Hospedagem
>>Pousada Santa Teresinha 
Onde: avenida Joaquina Nunes de Moura, 27, Centro
Informações: (87) 3884-1444

>>Pousada Pedra Encantada
Onde: praça Sá Moraes, 48, Centro
Informações: (87) 99962-5790

Moradias de 1850: 
dia a dia pacato

Belmonte revela cultura 
do reisado e violeiros
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O antigo título de “Encruzilhada do Nordeste” indi-
ca que a cidade está no ponto central da região. 
Localização privilegiada, a pouco mais de 500 

km do Recife, inclui o fato de também ser terreno de operação 
da ferrovia Transnordestina e estar entre os canais da transpo-
sição do Rio São Francisco. Motivo para não faltar movimento 
na área central, com foco no comércio varejista e no entreteni-
mento de bares e restaurantes. Ainda sob os olhares do visi-
tante, estão capelas e igrejas históricas, reforçando a religiosi-
dade católica, além de museu sobre o uso do couro na cultura 
sertaneja e de sítio arqueológico com desenhos rupestres.

 

SALGUEIRO

PASSEIOS
>>Igreja de Santo Antônio
Não basta admirar a igreja de estilo neogótico, com 

torre central repleta de adornos, instalada na praça principal 
da cidade. Por lá, o busto do major Raimundo de Sá conta a 
história da estrutura religiosa, datada de 1838, que foi erguida 
por conta de uma promessa. Aos quatro anos, Raimundo de 
Sá se perdeu na Fazenda Boa Vista e foi encontrado no tercei-
ro dia, sobrevivendo à fome e à sede. O fato foi atribuído como 
milagre de Santo Antônio, que então recebeu uma capela 
como homenagem.

Onde: Professor Urbano de Sá, Santo Antônio, Salgueiro
 
>>Conceição das Crioulas
Distante 40 km do centro, o pequeno povoado, com pou-

co mais de quatro mil pessoas, está voltado para sua história 
de resistência quilombola, há dois séculos. Segundo os mais 
velhos da região, tudo começou com seis negras, possivelmen-

Cidade é conhecida como a
Encruzilhada do Nordeste

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS eventos
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te escravas, que chegaram ao território e iniciaram a plantação 
de algodão. Não à toa, essa é uma área com forte presença 
feminina. Muitas delas, aliás, revelam sua personalidade em 
trabalhos manuais, como cerâmica e bordados - que estam-
pam frases de igualdade em roupas de algodão bruto.

 

NÃO DEIXE DE IR
>>Cachaçaria Serrote
Os curiosos pela fabricação artesanal de cachaça po-

dem ver de perto a confecção da bebida na fábrica. A produ-
ção preserva utilitários rústicos para o uso da cana-de-açúcar, 
que se torna o elemento principal da “marvada”, seja na ver-
são tradicional ou envelhecida em tonéis de carvalho. A visita 
guiada pode ser feita sob agendamento. 

Acesso pago
Onde: rua Aurora de Carvalho Rosa, s/n, Salgueiro
Informações: (87) 3871.0376

Peças em barro do
 histórico povoado de 

Conceição das Crioulas

Igreja de Santo Antônio 
data de 1838

EVENTOS
>>Carnaval
No começo do ano acontece o tradicional desfile do blo-

co Bicharada do Mestre Jaime. A festa leva o nome do artista 
que originou a produção de bonecos e máscaras em alusão 
a bichos, há mais de 60 anos. O desfile sai no ritmo do frevo 
pernambucano e diversas marchinhas.
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Para quem procura uma cidade com os principais 
símbolos nordestinos, Serrita é o lugar. A re-
gião pacata, desmembrada de municípios como 

Salgueiro desde 1934, preferiu seguir a calmaria que a vida 
no interior sugere. O trecho rural é parte importante da econo-
mia, com produção de tomate, cebola, milho, banana e outros 
alimentos. Itens essenciais na feira local. Mas é a religiosidade 
de uma das missas mais conhecidas do Brasil que o turismo 
vem se estabelecendo ao longo dos anos e faz Serrita perma-
necer no calendário dos principais eventos de Pernambuco.

EVENTOS
>>Missa do Vaqueiro
Todo nordestino que se preze já ouviu falar na Missa 

SERRITA

do Vaqueiro de Serrita, celebrada pela primeira vez em 1971, 
no Parque Nacional do Vaqueiro, a pouco mais de 30 km do 
centro da cidade. A celebração, que originalmente reivindica-
va o assassinato impune de Raimundo Jacó, ganhou espaço 
ao longo do tempo e, hoje, orienta uma estrutura em torno da 
devoção sertaneja religiosa. Leia-se o altar de pedra onde os 
participantes, que chegam a cavalo, realizam suas oferendas 
com os objetos do cotidiano de um vaqueiro. Integra a festivi-
dade cultural no mês de julho.

PASSEIOS
>>Matriz de Nossa Senhora do Conceição
As orações para a padroeira de Serrita acontecem na 

igreja principal do município, erguida em 1920 com a ajuda da 
população. É ponto de encontro da cidade, que mantém seu 
comércio em volta da igreja. Nas segundas-feiras, a feira local 
reforça o movimento na região.

Onde: rua Presidente Costa e Silva, Centro, Serrita

É aqui onde é 
celebrada a mais

 famosa Missa do 
Vaqueiro do Estado, 

em julho

Igreja matriz é ponto
 focal da cidade, 

com movimentado 
comércio no entorno

PASSEIOSeventos

Leonardo Araújo
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Missa aconteceu pela
 primeira vez em 1971 para 

reivindicar justiça pela 
morte de Raimundo Jacó

Fotos: Leonardo Araújo
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Quem vai pela primeira vez ao município do Ser-
tão do Araripe, a mais de 600 km da Capital per-
nambucana, sente como se estivesse em casa. O 

som do baião ecoa nos quatro cantos da cidade, pelas músicas 
do seu filho mais ilustre: Luiz Gonzaga. A vida do cantor e 
compositor, que migrou para o Rio de Janeiro na década de 
1930 com sua sanfona branca, está por todas as partes, num 
clima de orgulho e nostalgia da população. É emocionante! 
Por outro lado, esse não é o único atrativo turístico da região. 
Para os aventureiros, Exu também é rota obrigatória. A sede 
do município tem altitude de mais de 500 metros e dá acesso 
a uma extensa área rural, que favorece as vistas panorâmicas 
desconhecidas da programação convencional.

PASSEIOS
>>Parque Aza Branca 
Escrito com “Z”, em referência à mesma sílaba no nome 

de Luiz Gonzaga, o espaço mergulha na história do sanfoneiro 
mais conhecido do Brasil. Trata-se de um complexo com dife-
rentes estruturas abertas à visitação. Uma delas é a casa do 
próprio artista, onde ele morou entre os anos de 1982 e 1989. 
Há os móveis e utilitários da época, como se observa no anti-
go quarto, sala, cozinha e terraço. Mais adiante está o museu 
com suas peças pessoais, o mausoléu da família, construído 
pelo cantor e filho Gonzaguinha, e a casa onde morou Seu 
Januário – o pai do Gonzagão.

Onde: rodovia Asa Branca, BR 11, Exu
Funcionamento: terça a domingo, das 8h às 12h, e das 13h às 17h
Informações: (87) 3879-1295
Parte do acesso é pago

>>Chapada do Araripe
Poucas caminhadas ecológicas são tão enriquecedoras 

quanto a da Chapada do Araripe. O trajeto feito (em parte, 

EXU
O Parque Aza Branca

 conta a história de 
Gonzagão; ao lado,

o caminho para 
a Chapada do Araripe

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS hospedagemHISTÓRIA GASTRONOMIA
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asfaltado) indica a riqueza da vegetação, que divide caatinga 
e cerrado. É cenário certo para diversos materiais científicos 
como a descoberta de antigos fósseis de animais e outros 
testemunhos da Humanidade. Em um dos seus pontos mais 
altos, está a pedra do Sítio Serrinha, batizada de Observatório. 
O nome não é à toa. Depois de uma trilha de dois quilômetros 
por dentro da propriedade particular, a rocha gigante sustenta 
uma bucólica cabana (sem nome), com vista de tirar o fôlego 
para a imensidão natural de Exu. 

Acesso gratuito

>>Rocha da Gritadeira
As formações rochosas, localizadas no Sítio da Grita-

deira, distante 15 km do centro, não se destacam apenas pela 
beleza natural, mas pelas pinturas rupestres com mais de 10 
mil anos. As mãos vermelhas, pintadas na grande rocha por 
um povoado nômade do Piauí, podem ser vistas de perto, após 
uma caminhada de quase 20 minutos em propriedade privada. 
Vale admirar o detalhe histórico e subir na pedra para admirar 
a paisagem na hora do pôr do sol. 

Acesso gratuito

>>Fazenda do Araripe 
A propriedade da família Alencar, distante 14 km do 

centro de Exu, recebe os visitantes curiosos na sede religiosa 
mais antiga de Exu, datada de 1868. A encantadora igreja de 
São João Batista, erguida pelo barão de Exu, preserva estrutu-
ra e imagem original - trazida da Europa. É território de fé, mas 
também de fatos inusitados, como a casa de Seu Januário, 
intacta desde a época em que Luiz Gonzaga voltou do Rio de 
Janeiro e, ao bater naquela porta, não foi reconhecido pelo pai. 
Esse fato, aliás, inspirou a narrativa que antecede a sua músi-
ca “Respeita Januário”. Lá também está o marco onde nasceu 
o Rei do Baião.

HISTÓRIA
>>Museu Bárbara de Alencar
Poucos sabem, mas a revolucionária Bárbara de Alen-

car nasceu na região do Araripe. E é no Sítio Caiçara onde 
um museu particular, exatamente onde ela morou, conta a 
história da Heroína da Pátria e da Revolução Pernambucana 
de 1817. Fica a 14 km do centro de Exu. Visita guiada com 
agendamento. 

Informações: (87) 3879-1209 (Maria Amparo)
Acesso pago

A revolucionária Bárbara 
de Alencar nasceu em Exu; 
um museu preserva 
a sua trajetória

Trilha: Sítio da
Gritadeira é ponto de 
formações rochosas e 
pinturas rupestres
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GASTRONOMIA
>>Baião de dois
Típico do Nordeste, principalmente das regiões mais 

áridas, o baião de dois é prato que dá “sustança” para qual-
quer viajante. Tem feijão verde misturado ao arroz, mais queijo 
de coalho e, em alguns lugares, ainda é incrementado com 
creme de leite. Acompanhamento perfeito para uma carne de 
bode assada servida no almoço.

NÃO DEIXE DE IR
>>Igreja Matriz do Bom Jesus dos Aflitos
A igreja secular fica no coração de Exu. É fácil de se 

encantar com a mistura dos estilos gótico, colonial e barroco. 
Por dentro, vitrais coloridos e bancos doados por famílias 
exuenses.

Onde: rua Urbano Peixoto, Centro, Exu

>>Ecoturismo 
O Santuário Ecológico do Cantarino fica em proprieda-

de privada, a 8 km do centro. Esse é um refúgio natural para 
vários animais, como acontece em outros pontos reservados 

do município. A 18 km do centro está o desfiladeiro da serra 
das Camarinhas, conhecido pelo penhasco com vista para o 
vale onde existia a antiga Exu.

Serviço
>>Passeio
Para os passeios de aventura, contactar a Secretaria 

de Transporte, Turismo e Desportos de Exu. Informações: 
(87) 3870-1397.

Hospedagem
>>Pousada Lucena
Onde: avenida Castelo Branco 240, Centro, Exu
Informações: (87) 9975-1211

>>Pousada Albuquerque
Onde: rua João Geraldo, 1000, Centro, Exu
Informações: (87) 99626-4336

>>Chácara Paraíso da Serra 
Onde: posto da Serra, a 17 km de Exu
Informações: (87) 99963-9561

Baião de dois é especialidade
sertaneja; pórtico da cidade
reverencia Luiz Gonzaga
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O título de polo gesseiro anuncia uma região com 
forte potencial econômico, em que o visitante 
vem de longe atraído por negócios e turismo. 

Para ambos, Araripina recebe com jeito de capital. Distante 
mais de 600 km do Recife, o lugar, conhecido pelo parque 
industrial ativo e pela abundante produção de mandioca, 
também oferece atrativos que vão além do desenvolvimento 
urbano. Prova disso é a paisagem rural marcada pela caatinga, 
com diversas árvores de ipê e juazeiro. Cenário típico do semi-
árido, convidando para agradáveis caminhadas ecológicas. 

 PASSEIOS
>>Santuário do Senhor da Verônica
Esse é um roteiro que integra o circuito tradicional 

ARARIPINA

religioso de Araripina. Mas não são apenas os peregrinos 
católicos que costumam visitar o lugar em romaria. Visitantes 
interessados em uma bela vista de Araripina também fre-
quentam o lugar. O acesso, saindo da pista perimetral, é por 
uma estrada de barro que abre caminho para diversas casas 
sertanejas. No alto, um contexto de fé mostra 15 estações da 
Via Crúcis rodeando o Santuário do Senhor da Verônica. O 
altar exibe o retrato do rosto de Cristo, em referência ao que foi 
impresso na toalha em que Verônica enxugou a face de Jesus, 
quando ela acompanhava seu calvário.

Onde: Sítio Boca da Mata, distante 2,5km do centro, Araripina
Funcionamento: diariamente, das 9h às 18h30
  
>>Igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição
No centro de Araripina, a igreja de 1942 pode ser vista 

de vários ângulos da cidade. Ponto de referência principal da 
região, sua estrutura repleta de vitrais fica numa área movi-
mentada, no centro de compras do município, em volta da 
praça Padre Luís Gonzaga Kehrle – primeiro vigário residente.

Onde: avenida Antônio de Barros Muniz, 67, Araripina 

Santuário religioso 
e Fábrica de Criação 
atraem turistas

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS hospedagemeventosARTESANATO
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ARTESANATO
>>Fábrica de Criação
Este é um equipamento cultural recente. O prédio azul 

e amarelo, na área central, reúne a  produção artística de 20 
artesãos de Araripina que trabalham com madeira, tecido e 
impressão gráfica. Além de realizar compras de viagem, o 
visitante visualiza como funciona a cena local. A gipsita, maté-
ria-prima do gesso, é um dos elementos predominantes, além 
de pedras nativas polidas, que se tornam acessórios ou itens 
decorativos. A depender do dia, é possível encontrar apresen-
tações culturais no terraço externo da Fábrica.

Onde: rua José Barreto de Souza Sombra, s/n, Araripina
Funcionamento: quarta a domingo, das 8h às 20h
Acesso gratuito

NÃO DEIXE DE IR
>>Memorial Histórico de Araripina 
Também no centro, o MHA preserva a história da cidade 

em um casarão da década de 1930. Viaja no tempo com ima-
gens e textos deixados pelos primeiros moradores da região, 
a exemplo de relatos sobre a luta pela emancipação. Também 
relembra personagens importantes da educação, saúde e re-

A matriz da cidade pode 
ser vista de vários 
pontos de Araripina

ligião. Por lá, todos os orientadores são bolsistas, estudantes 
do curso de História e Letras da Faculdade de Formação de 
Professores de Araripina (FAFOPA).

Onde: rua Henrique Alves Batista, 12, Araripina
Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h
Acesso gratuito

EVENTOS
>>Nossa Senhora da Conceição
O dia 8 de dezembro é dedicado à Nossa Senhora da 

Conceição, padroeira de Araripina. Missas e procissão formam 
a festa religiosa, com direito a feriado municipal. Ao redor da 
igreja matriz, a praça Luís Gonzaga Kehrle abriga barraqui-
nhas com comidas típicas e artesanato. 

>>São João
Em junho, a cidade se enfeita para o São João logo no 

começo do mês, quando começa a programação com festival 
de quadrilhas juninas. No período, também acontece um tipo 
de procissão em que a comunidade percorre as ruas levando 
troncos de madeira, que serão entregues nas casas para uso 
em fogueiras. Também não faltam barracas com comida típica 
e agenda de apresentações culturais.

Hospedagem
>>Hotel Recanto da Serra
Onde: rua Antônio de Barros Muniz, 247, Centro, Araripina
Informações: (87) 3873-2682

>>Hotel Asa Branca
Onde: rua da Liberdade, 475, Centro, Araripina
Informações: (87) 3873-1410

>>Hotel Boulevard 
Onde:  rua Pio XII, 215, Centro, Araripina
Informações: (87) 3873-2255

>>Araripina Palace Hotel
Onde: rua Décio Rodrigues da Silva, 24, Centro, Araripina
Informações: (87) 3873-2042
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O nome da cidade indica que este é um lugar de 
descendência indígena, originada principal-
mente a partir das tribos Truká e Pankararu. 

Contexto que explica a habitação ter começado no século 18 
em volta de uma aldeia. Em Cabrobó, distante mais de 550 km 
do Recife, não falta ar de religiosidade e cultura. O passeio 
perfeito inclui visita aos lugares que abrem acesso à paisagem 
natural e revelam a simplicidade cativante das pessoas que 
moram ali. Elas convivem com o desenvolvimento que bate à 
porta do município, no trecho que serve de partida para o eixo 
Norte da Transposição do rio São Francisco.

 

CABROBÓ

passeios
>>Ilha de Assunção
O clima místico margeia a ilha habitada pelos índios da 

tribo Truká. A maioria vive da agricultura familiar, cultivando 
cebola, arroz, manga, coentro e banana, enriquecendo a paisa-
gem com o verde da plantação. Está por todos os lados da ilha 
com mais de 20 km de terreno. O acesso é por estrada asfal-
tada. Mas em alguns pontos, o desvio por área de chão batido 
faz o viajante notar a oca dos caciques e a margem em direção 
ao rio São Francisco. 

 
>>Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
Construída em 1838, a igreja resistiu a duas grandes 

enchentes e se mantém firme com seus detalhes rococó na 
fachada preservada. Fica no centro urbano de Cabrobó, onde 
sua estrutura já se mistura ao contexto tranquilo da região.

Onde: rua Mafalda Maria de Jesus, Beira Rio, Cabrobó
 
>>Santuário de Nossa Senhora da Conceição
A fé na padroeira da cidade tem mais uma área de 

devoção. Fica na Fazenda Boa Esperança, distante 4,2 km do 
centro, com acesso por estrada de barro em que muitos fazem 
peregrinação rumo à capela de pedra onde está Nossa Se-
nhora da Conceição. A poucos passos da santa, a imagem do 
padre Cícero também recebe os visitantes em meio ao silêncio 
e às belezas da caatinga.

Fé na padroeira leva fiel à 
Fazenda Boa Esperança; ilha 
Assunção é povoada pela tribo Truká

PASSEIOS



No antigo distrito de Cabrobó, o turismo ecológico 
é rota imperdível na pequena cidade de mais de 
50 anos. Em Orocó, a agricultura familiar, for-

talecida pelas águas do rio São Francisco, é parte do cenário 
rural formado por 60 ilhas e ilhotas onde a população nativa 
cultiva mamão, batata-doce e banana, além de fazer pesca ar-
tesanal. No percurso do rio, repleto de corredeiras e vista para 
a vegetação nativa, estão as ruínas de quatro rodas d’água que 
contam a história da irrigação, responsável pelo povoamento 
do lugar. Mil indígenas vivem na cidade, preservando os hábi-
tos dos seus ancestrais, a exemplo da comunidade localizada 
na ilha de Taperá, que em dias específicos abre espaço para a 
tradicional dança toré.

OROCÓ

PASSEIOS
 >>Ilha de São Félix
Para viver a experiência de aventura e entender melhor 

a essência de Orocó, não deixe de visitar a ilha distante a 
poucos quilômetros da costa. Pequenos barcos, com capacida-
de para dez pessoas, fazem a travessia, com a opção de durar 
alguns minutos ou duas horas - vai depender do trajeto, que 
pode finalizar na ilha de São Félix. Pelo menos 200 indígenas 
vivem lá e cuidam de uma preciosidade datada do século 17. A 
igreja, que leva o mesmo nome do lugar, foi erguida pelos pa-
dres jesuítas e até hoje revela sua estrutura de pedras nativas. 
Os moradores a utilizam normalmente e o visitante pode até 
tocar o sino original, que convida à missa. O mês de maio é 
época de novenário. Ao lado, também funciona o antigo cemi-
tério, construído àquela época também pelos jesuítas.

 
>>Balneário Cachoeira
Na propriedade de Dona Eunice, a cinco quilômetros do 

centro, sai peixe assado para quem quer uma pausa tranquila 

Sessenta ilhas servem 
para cultivo de frutas, 
pescaria e turismo

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS eventos
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na hora do almoço. A tilápia é o prato mais procurado. De fren-
te para o Velho Chico, a estrutura semelhante a uma fazenda 
privada sugere um banho calmo, com poucas pedras, acompa-
nhado de bebida e comida feita na hora. Não paga para entrar, 
mas é exigido consumo no local.

Informações: (87) 99653.4428
 

NÃO DEIXE DE IR
>>Mirante da Serra
Conhecido como Mirante do Cruzeiro, o lugar, a pouco 

mais de um quilômetro do centro, tem vista privilegiada da 
cidade e suas divisas. Para chegar lá, só com disposição para 
subir o terreno de pedras à pé. São duas etapas: a primeira 
fica na metade do percurso, enquanto a segunda tem a cruz de 
madeira, dando boas-vindas ao visitante.

 
>>Igreja do Bom Jesus
Na área central de Orocó, a pequena igreja de 102 anos 

expressa simplicidade e religiosidade do município. Foi ao re-
dor dela que as casas de alvenaria foram erguidas ao longo do 
tempo. As missas acontecem em datas comemorativas, como 

nas festividades do mês de janeiro, quando se comemora a 
festa de São Sebastião, padroeiro da cidade.

Onde: avenida Prefeito Ulisses de Novaes Bione, s/n, Orocó

>>Projeto Brígida 
Formado por dez agrovilas, esse é um território com 

população originada dos municípios de Floresta, Itacuruba 
e Belém de São Francisco, na década de 1980, após a cons-
trução da barragem de Itaparica – Usina Hidrelétrica Luiz 
Gonzaga. Fica a 15 km do centro de Orocó. Por lá, as famílias 
reassentadas ganharam lotes irrigados, trabalhando agricul-
turas temporárias. Hoje, é polo de fruticultura, como goiaba, 
banana, manga e coco. Também apresenta forte expressão cul-
tural, com manifestações artísticas e religiosas das tradições 
indígenas e quilombolas. 

EVENTOS
>>Festejos juninos (Projeto Brígida)
Esse é o principal evento festivo do perímetro irrigado 

Brígida. Acontece em junho, com programação voltada para 
as tradições culturais, sempre com shows artísticos e atos 
religiosos.

 

Igreja do Bom Jesus 
retrata a simplicidade 

do povo de Orocó

É possível tocar o 
sino da antiga Igreja
de São Félix
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História e natureza estão em diversos pontos da 
cidade, com cerca de 100 km de extensão. Prova 
disso são os mirantes com vista privilegiada 

para o rio São Francisco, capaz de tirar o fôlego do visitante 
que busca turismo de aventura ou calmaria o ano inteiro. Mas 
não se engane. Há diversos atrativos culturais movimentando 
a região. A centenária roda de São Gonçalo, embalada pelo 
som da viola, é um deles. Sem falar no festejo da Serenata da 
Recordação, que atrai os turistas para a sede municipal, anu-
almente. A área urbana é composta por charmosos casarios 
preservados do século 18, paisagem fluvial com sua orla estru-
turada, além de acesso para várias ilhas com aves e vegetação 
nativa. É o Sertão pernambucano pronto para receber da forma 
mais poética, a mais de 600 km do Recife.

 

SANTA MARIA DA BOA VISTA

PASSEIOS
>>Casarões antigos
O colorido das casas antigas, na área central da cidade, 

chama atenção de longe. Revela a vida de um lugar que não 
quer se desfazer de sua história. Pelo contrário. Com orgu-
lho, os moradores apontam para as casinhas que exibem na 
fachada trechos de músicas boêmias. Eis o clima manso da 
serenata, que faz parte do festejo anual de Santa Maria da Boa 
vista. Fica melhor de entender ao passar no centro histórico 
e se deparar com uma pequena vila repleta de construções 
antigas com direito a um coreto olhando para o Velho Chico. 
Próximo a tudo isso ainda está o mercado público, em proces-
so de tombamento, erguido em 1918.

 
>>Igreja de Nossa Senhora da Conceição 
Seus detalhes arquitetônicos não passam desperce-

bidos. Essa é uma construção do século 19, com fachada 
preservada do projeto original. A poucos passos da matriz está 

Cidade tem vista
 privilegiada para o 

São Francisco

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS eventos
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outra parada obrigatória: a pedra da mansanzeira. Um banco 
tranquilo de praça fica de costas para a igreja e de frente para 
o rio São Francisco, a vários metros de altura. O pôr do sol 
completa a poesia.

Onde: praça Coronel Luiz de Carvalho, Centro, 
Santa Maria da Boa Vista
 
>>Vinícola Botticelli
A mais antiga vinícola da Região do Vale do São Fran-

cisco merece uma parada tranquila, com direito à degustação 
dos seus vinhos jovens. São mais de 500 hectares, com boa 
parte destinada à plantação de uvas como a cabernet sauvig-
non, que integra o processo de fabricação da bebida. É pos-
sível visitar o parreiral, tirar dúvidas com o enólogo em meio 
aos tanques de inox e conhecer o portfólio da marca. É preciso 
fazer o agendamento pelo telefone.

Onde: fazenda Milano, Zona Rural, Santa Maria da Boa Vista
Informações: (87) 3860-1536
Acesso pago

NÃO DEIXE IR
>>Monte Carmelo
Ao se aventurar na trilha do Carmelo, distante 20 km 

do centro de Santa Maria da Boa Vista, o turista se depara 
com duas experiências inesquecíveis. A primeira: encontrar 
um mirante com vista do alto para o leito do Rio São Fran-
cisco. Parada de contemplação em um penhasco próximo ao 
santuário de devoção à Nossa Senhora do Carmo. A segunda: 
conhecer a comunidade quilombola do entorno, formada pela 
hospitalidade do povoado do Serrote.

EVENTOS
>>Serenata da Recordação
A melodia da viola e os amores na janela formam o 

clima da festa, que acontece no segundo semestre do ano. Os 
seresteiros se agrupam com roupas de gala e percorrem o cen-
tro histórico entoando as músicas românticas de antigamente, 
noite adentro. As pessoas acompanham o percurso, parando 
na frente das casas e dos prédios públicos decorados com a 
temática de seresta.   

>>Festa dos Vaqueiros
Geralmente no mês de setembro acontece a tradicional 

festa dos vaqueiros. A programação começa cedinho com 
uma alvorada pelas ruas de Santa Maria da Boa Vista. Mais 
tarde, ocorre o desfile dos vaqueiros, trajando sua tradicional 
indumentária de couro em cima do cavalo. A missa ao ar livre 
é ponto alto. Momento de fé e emoção, em que os sertanejos 
prestam suas homenagens à coragem do povo nordestino.

Trilha do Carmelo leva à 
comunidade quilombola e 

santuário de Nossa Senhora do 
Carmo; produção de vinho é

 marca da cidade
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Não subestime a pequena extensão urbana do 
município, que tem na fruticultura, especialmen-
te as uvas, o chamariz para o desenvolvimento. 

Lagoa Grande é destino certo para o apreciador do enoturis-
mo, seja ele um expert em vinho ou mero curioso no assunto, 
ter motivos de sobra para encher a taça durante sua visita. Os 
parreirais enfileirados na Zona Rural confirmam esse talento 
de produzir vinho seco e suave de mesa, além de suco de uva 
o ano inteiro. É desse produto versátil que o mercado local se 
abastece para falar das riquezas do Sertão. Tanto que a tradi-
cional Vinhuvafest, evento com palestras e produtos voltados 
para a vinocultura, atrai os interessados no assunto, a cada 
dois anos.

LAGOA GRANDE

NÃO DEIXE DE IR
>>Vitivinícola Santa Maria
Não falta opção de passeio na vitivinícola que produz 

um dos vinhos mais reconhecidos do mercado: Rio Sol. O 
interessado pode agendar visita no site da empresa ou através 
de agência de turismo, e escolhe a experiência de conhecer a 
produção in loco ou percorrer o Velho Chico a bordo de um ca-
tamarã. Nesse último, o trajeto inclui a degustação dos vinhos 
da marca, com saída e retorno no trecho do São Francisco 
que passa pela propriedade. A experiência é oferecida apenas 
nos finais de semana. Em terra firme, são 120 hectares de uva 
plantada com todos os seus estágios de cultivo à mostra. Há 
colheita o ano todo, resultado em 2,5 safras. Além de provar 
os diferentes rótulos, é possível entender que, sim, existe uva 
vinífera de qualidade no Sertão. Para completar o roteiro, não 
deixe de apreciar o pôr do sol próximo à capela da vitivinícola.

Onde: rodovia PE 574, Lagoa Grande
Informações: www.vinhosriosol.com.br
Acesso pago

Lagoa Grande tem forte 
atividade em fruticultura

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS eventos
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PASSEIOS
>>Adega Bianchetti
No terreno de dona Izanete Bianchetti só se colhe uva 

orgânica certificada. É ela que atrai os visitantes atentos a 
esse produto e os estudantes de Agronomia interessados no 
cultivo voltado para a sustentabilidade. A proprietária é quem 
faz o agendamento por telefone, recebe os visitantes e explica 
o passo a passo da produção, com uva orgânica desde 2004, 
distribuída em 12 hectares. Tem sido assim há pouco tempo, 
quando os turistas descobriram o clima rústico da fazenda, 
com volume de produção anual em torno de 50 mil litros.

Onde: Distrito de Vermelhos, Zona Rural, Lagoa Grande
Informações: (87) 99619-0040
Acesso pago
 
>>Garziera
Com 30 anos de fundação, a Garziera é uma das viní-

colas mais tradicionais do município. Motivo para o passeio 
incluir visita ao memorial, com histórias marcantes da família 
que saiu do Sul do país e originou a propriedade. Além de 
conteúdo sobre o universo do vinho, o turista visita a produção 

Município concentra 
principais vinícolas 
do Vale do São Francisco

com acesso aos tanques de inox, parreiral e degustação com 
direto a tábua de frios. O acesso pode ser via agência de turis-
mo ou direto com a administração, de segunda a sábado.

Onde: Distrito de Vermelhos, Zona Rural, Lagoa Grande
Informações: comercial.pe@tsf.ind.br
Acesso pago

>>Enoteca
Para conhecer mais o mundo do vinho, a enoteca públi-

ca de Lagoa Grande é um equipamento completo. Reúne todos 
os informativos sobre produção, além de oferecer estrutura 
para seminários, peças teatrais, lançamento de produtos e até 
exposição permanente com curiosidades da bebida de Baco. 

Onde: Distrito de Vermelhos, Zona Rural, Lagoa Grande
 

EVENTOS
>>Festa da Padroeira Nossa Senhora Auxiliadora
No mês de maio, acontece novenário e missa, além de 

shows religiosos e culturais, nas comemorações da padroeira 
Nossa Senhora de Auxiliadora.
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>>Aniversário de emancipação e 
     festejos juninos nos bairros
Em junho, os festejos juninos antecipam o aniversário 

de emancipação com forro pé de serra nos principais bair-
ros e distritos do município, além de desfile cívico e festa 
por toda a cidade.

>>Festa dos Vaqueiros
Acontece no último final de semana do mês de agosto, 

com encontro de vaqueiros no Sítio Cacimba, num deslum-
brante pôr do sol ao som do berrante. Logo depois, há cortejo 
nas principais ruas e missa campal de ação de graça.

 
>>Feira da uva e do vinho Vinhuvafest
A intenção é promover o enoturismo e a vinicultura da 

região, com palestras, seminários e exposições, para quem 
procura melhorias e tecnologias para o setor. Acontece a cada 
dois anos, no segundo semestre.

Vinícolas locais oferecem 
passeios no parreiral e nas 

instalações de produção
Lagoa Grande: cidade é voltada
para a vitivinicultura, tem até festa temática

Vinhos são feitos 
em meio à paisagem 
bucólica



Às margens do rio São Francisco, Petrolina é um 
oásis em pleno Sertão pernambucano. Distante 
a pouco mais de 700 km do Recife, a cidade, an-

tigamente conhecida como “passagem de Juazeiro”, por estar 
frente a frente com o município baiano, tem ares desenvolvidos 
sem se desligar das suas raízes. Fundada em 1895, preserva 
histórias como a origem do seu próprio nome, que, segundo a 
pedra de instalação do município, trata-se de uma homenagem 
ao Imperador D. Pedro II e sua mãe Maria Leopoldina. Mas 
atente: essa é apenas uma entre tantas versões! Não faltam 
histórias para imaginar ou reviver nos pontos turísticos, lo-
calizados em ruas de fazer inveja a qualquer cidade grande, e 
nas belezas naturais desenhadas pelo Velho Chico. Água essa 
que possibilitou a economia girar e o terreno viver colorido de 
frutas, como banana, uva de mesa e manga. Na zona urbana, 

PETROLINA

serviços para visitante nenhum passar apuros e conhecer a 
região do Vale do São Francisco com o apoio das agências de 
viagem e da equipada rede hoteleira.  

 

ARTESANATO
>>Centro de Artes Ana das Carrancas
Quando Ana Leopoldina dos Santos saiu da cidade de 

Santa Filomena/PE para Petrolina, fugindo da seca na década 
de 1950, tinha certeza de que na nova cidade existia um rio 
que nunca secava. Lugar onde ela começou a confeccionar as 
carrancas de barro, que são esculturas colocadas na proa dos 
barcos para espantar os maus espíritos. O trabalho ganhou 
forma e logo foi reconhecido por uma peculiaridade: os olhos 
vazados em homenagem ao marido de Ana, que era cego. Par-
te desse acervo está no museu preservado por suas filhas, que 
reúne ateliê, lojinha e memorial com peças da artista. É parada 
obrigatória para quem quer uma lembrança de Petrolina carre-
gada de amor à vida e à arte.

Onde: BR 407, 500, Massangano, Petrolina
Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 17h 

Petrolina, banhada pelo 
São Francisco, tem 

pegada cosmopolita

NÃO DEIXE 
DE IR

PASSEIOS hospedagemeventosARTESANATOHISTÓRIA GASTRONOMIA
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sábado, das 14h às 17h
Informações: (87) 99919-0803
Acesso gratuito
 

HISTÓRIA
>>Museu do Sertão
A história do homem sertanejo é contada neste museu 

com cerca de três mil peças. Boa parte foi cedida pelo fun-
dador Geraldo Coelho, em 1973. Tem a réplica de uma típica 
casa nordestina, itens que falam da fauna e flora local, objetos 
de navegação e comunicação, além da galeria de prefeitos da 
cidade.

Onde: rua Esmeraldina Brandão, s/n, Centro, Petrolina    
Funcionamento: terça a sábado, das 9h às 17h; 
domingo, das 9h às 14h
Informações: (87) 3862-1534
Acesso gratuito
 

GASTRONOMIA
>>Rio e terra
Petrolina tem uma gastronomia democrática. Vai da 

culinária internacional à fartura das iguarias nordestinas. Não 
é de se espantar a oferta generosa de frutos do mar. A locali-
zação próxima ao rio São Francisco favorece a quantidade de 
peixes no cardápio. Tilápia e meca são os mais comuns. Em 
algumas épocas do ano, é comum encontrar piranha assada 
na brasa, servida de petisco. Da terra, o bode não pode ficar de 
fora, seja guisado, assado ou grelhado, eis um item onipresen-
te em toda a cidade. Não à toa, origina o bodódromo, na área 
central, que funciona como um complexo de bares e restau-
rantes voltados para servir esse tipo de carne. De quebra, o 
bodódromo é perfeito para quem procura boemia em qualquer 
noite da semana.

Serviço Bodódromo
Onde: avenida São Francisco 7, Areia Branca, Petrolina
 

PASSEIOS
>>Ilha do Rodeadouro
Quem procura banho no leito do rio, essa é uma óti-

ma pedida. A começar pelo acesso rápido, na travessia com 
menos de dez minutos em balsa. Na margem, os pés tocam a 
areia fininha, embaixo de uma água tranquila e quase doura-
da. Quando a fome bater, um conjunto de bares oferece pratos 
para todos os gostos. É a hora de pedir a comida, observando 
o tempo passar.

Onde: entrada da Tapera até chegar no ponto de 
travessia do Almizão (travessia)

A arte de talhar carrancas 
é preservada por Maria de Ana

Bode é uma das 
iguarias da região, 

ganhando até um 
“templo” para chamar 
de seu: o Bodródomo
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>>Ilha do Massangano
Na linha do turismo de aventura, o visitante encontra 

terreno plano para montar uma barraca e acampar a qualquer 
dia da semana. Tranquilidade não falta. E imaginar que, há 
mais de 100 anos, acontece ali o tradicional Samba de Veio, 
que remete a tocadores e dançarinos da região, devidamente 
caracterizados para uma verdadeira expressão cultural.

Onde: entrada da Tapera até chegar no ponto 
de travessia do Almizão (travessia)
 
>>Balneário de Pedrinhas
Como o próprio nome adianta, essa é uma praia repleta 

de pequenos seixos. Mas em nada atrapalham o banho, que 
acontece na água mais funda do Velho Chico. De frente à Vila 
das Pedrinhas há um aglomerado de bares que, durante a se-
mana, tem boa oferta para o almoço e uma rede convidando à 
preguiça. Aos sábados e domingos, a programação se estende 
e há quem aproveite o cardápio para jantar em uma das quase 
20 barracas disponíveis.

BR 428, Petrolina

NÃO DEIXE DE IR
>>Catedral do Sagrado Coração de Jesus
Não há como ficar indiferente à construção neogóti-

ca, erguida em 1929. O estilo imponente estimula o turista a 
tirar várias fotos de sua fachada repleta de vitrais trazidos da 
França. É contexto europeu em pleno Sertão, que demonstra o 
olhar visionário do seu criador, o religioso Dom Malan, numa 
época em que o turismo ainda não tinha engrenado.

Onde: praça Dom Malan, s/n, Centro, Petrolina

>>Oficina do Artesão Mestre Quincas
Uma oficina no sentido literal. Assim é o espaço onde os 

artesãos de Petrolina podem ser vistos com a mão na massa, 
esculpindo, bordando ou pintando. Chance de conhecer todo 
o processo criativo e adquirir peças que remetem à cultura 
sertaneja. 

Onde: avenida Cardoso de Sá, s/n, Vila Eduardo, Petrolina
Acesso gratuito

>>Orla
Um dos pontos mais agradáveis de Petrolina é para 

quem gosta de caminhada ou passeio de bike com direito a 

Ilha do Massangano: ponto 
de camping e de 
apresentação do Samba de Veio

Catedral chama 
atenção pela sua 

imponência e
quantidade de vitrais
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várias pausas pelo caminho. Isso porque não faltam opções de 
lugar para comer e beber apreciando o rio São Francisco. 

  

EVENTOS
>>Carnaval 
No começo do ano, o Carnaval de Petrolina se mostra 

multicultural. Fortalece a identidade pernambucana e dialoga 
com as africanidades da cultura baiana.  

>>São João
O festejo acontece durante todo o mês de junho com 

programação de quadrilhas, atrações musicais e comidas típi-
cas em diversas partes da cidade.

 
>>Festival dos Violeiros do Vale do São Francisco
Seja morador ou turista, todo mundo se reúne no mês 

de junho, dentro das festividades juninas, para assistir aos 
melhores repentistas da atualidade. Eles expressam como 
ninguém a vida cotidiana do nordestino.

 

>>Missa do Vaqueiro
Por homenagear a cultura sertaneja, o evento atrai turis-

tas de todas as partes. Acontece no mês de junho e reúne pelo 
menos três mil vaqueiros em missa ao ar livre.

Hospedagem
>>JB Hotel
Onde:  rua Olímpio Virgílio, 88, Centro, Petrolina
Informações: (87) 2101-3777

>>Hotel Grande Rio
Onde:  avenida das Nações, 02, Centro, Petrolina
Informações: (87) 3866-8050

>>Nobile Hotel
Onde:  avenida Cardoso de Sá, 215, Orla 2, Lote 04, Petrolina
Informações: (87) 3866-6859

Rodeadouro
convida a um
banho de rio 
tranquilo

Carrancas são os principais
artesanatos de Petrolina e, 
diz a lenda, espanta maus espíritos 
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serviços

Aeroportos

>>Recife
Aeroporto Internacional do Recife – Gilberto Freyre
Praça Ministro Salgado Filho, s/n, Ibura, 
Jaboatão dos Guararapes
Informações: (81) 3182-8299

Terminal Integrado de Passageiros (TIP)
Av. Prefeito Antônio Farias, s/n, Curado, Recife
Informações: (81) 3182-8298

>>Petrolina
Aeroporto Nilo Coelho
BR 235, km 11
Informações:  (87) 3867-9600

Telefones úteis
Polícia Militar: 190
Samu: 192
Direitos Humanos: 100
Violência contra a Mulher - 180
Procon/PE: (81) 3182.70000
Vigilância Sanitária: (81) 3181-6425

AGRESTE

>>Gravatá
Prefeitura
Informações: 3563.9047 
Secretaria de Turismo
Informações: (81) 3563-9020
www.prefeituradegravata.pe.gov.br

>>Bezerros
Prefeitura
Informações: (81) 3728-6730

Secretaria de Cultura
Informações: (81) 3728-6706
www.bezerros.pe.gov.br

>>Sairé
Prefeitura
Informações: (81) 3748-1156
Secretaria de Turismo
Informações: (81) 3748-1156
www.saire.pe.gov.br

>>Bonito
Prefeitura
Informações: (81) 3737-0705
Secretaria de Turismo
Informações: (81) 3737-0705
www.bonitope.com

>>Caruaru
Prefeitura
Informações: (81) 3701-1156
Secretaria de turismo
Informações: (81) 3721-4051
www.caruaru.pe.gov.br

>>Taquaritinga do Norte
Prefeitura
Informações: (81) 3733.1156
Secretaria de Turismo, Esportes e 
Desenvolvimento Econômico 
Informações: (81) 3733.1156
www.taquaritingadonorte.pe.gov.br

>>Santa Cruz do Capibaribe 
Prefeitura
Informações: (81) 3731-1077 
Secretaria de Turismo
Informações: (81) 3731-1077 
www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br

>>Toritama
Prefeitura 
Informações: (81) 99249-4494
Secretaria de Turismo
Informações: (81) 99249-4494
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www.toritama.pe.gov.br

>>Brejo da Madre de Deus
Prefeitura
Informações: (81) 3747-1156
Secretaria de Turismo 
Informações: (81) 3747-1156

>>Belo Jardim
Prefeitura
Informações: (81) 3726-8711
Secretaria de Cultura, turismo e Eventos 
Informações: (81) 3726.1893
www.belojardim.pe.gov.br

>>Garanhuns
Prefeitura
Informações: (87) 3762-7077  
Secretaria de Turismo e Cultura
Informações: (87) 3762-7077
wwwgaranhuns.pe.gov.br

>>Pesqueira
Prefeitura
Informações: 3835-8700
Secretaria de Turismo e Cultura
Informações: (87) 3835.8719
www.pesqueira.pe.gov.br

>>Buíque
Prefeitura
Informações: (87) 3855-2912
Secretaria de Turismo, Lazer, Cultura e Esportes
Informações: (87) 3855-2912
www.buique.pe.gov.br

Associação dos Guias de Turismo do Vale do Catimbau
www.agturccatimbau.blogspot.com

Sertão

>>Arcoverde
Prefeitura
Informações: (87) 3821-9000
Secretaria de Turismo e Eventos
Informações: (87) 3821-3502
www.arcoverde.pe.gov.br

>>Ibimirim
Prefeitura
Informações: (87) 3842-2060
Secretaria de Turismo, Desenvolvimento e Lazer 
Informações: (87) 3846-1415
www.ibimirim.pe.gov.br

>>Jatobá
Prefeitura
Informações: (87) 3851-3114 
Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esporte
Informações: (87) 3851-3114
www.jatoba.pe.gov.br

>>Tacaratu
Prefeitura 
Informações: (87) 3843-1156
Secretaria de Governo, Planejamento, 
Cultura e Desenvolvimento do Turismo
Informações: (87) 3843-1404

>>Floresta
Prefeitura
Informações: (87) 3877-1394
Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes
Informações: (87) 99925-6478
www.floresta.pe.gov.br

>>Petrolândia
Prefeitura
Informações: (87) 3851-1156
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Informações: (87) 3851.1608
www.petrolandia.pe.gov.br
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>>Itacuruba
Prefeitura
Informações: (87) 3893-1142
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Informações: (87) 3893-1142
www.itacuruba.pe.gov.br

>>Belém de São Francisco
Prefeitura
Informações: (87) 3876-1316
Secretaria de Cultura Juventude e Diversidade
Informações: (87) 3876-1190
www.belemdosaofrancisco.pe.gov.br

>>São José do Egito
Prefeitura
Informações: (87) 3844-1050
Secretaria de Cultura, turismo e Esportes
Informações: (87) 3844.1050
www.saojosedoegito.pe.gov.br

>>Carnaíba
Prefeitura
Informações: (87) 3854 -1156
Secretaria de Turismo
Informações: (87) 3854 -1156
www.carnaiba.pe.gov.br

>>Afogados da Ingazeira
Prefeitura
Informações: (87) 3838-1133
Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes
Informações: (87) 3838.1235
www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br

>>Triunfo
Prefeitura
Informações: (87) 3846-1365
Secretaria de Turismo, Desenvolvimento e Lazer
Informações: (87) 3846-1415
www.triunfo.pe.gov.br

>>Serra Talhada
Prefeitura
Informações: (87) 3831-1156
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e turismo 
Informações: (87) 3831-1156
www.serratalhada.pe.gov.br

>>São José do Belmonte
Prefeitura
Informações: (87) 3884-1156
Secretaria de Turismo
Informações: (87) 3884-1156
www.saojosedobelmonte.pe.gov.br

>>Salgueiro
Prefeitura
Informações: 3871-7070
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico Ciências e Tecnologia
Informações: (87) 3871.7021
www.salgueiro.pe.gov.br

>>Serrita
Prefeitura
Informações: (87) 3882-1156
Secretaria de Cultura e Turismo
Informações: (87) 3882-1289
www.serrita.pe.gov.br

>>Exu
Prefeitura
Informações: (87)3879-1156
Secretaria de Cultura, Turismo e Desportos
Informações: (87) 3879-1397
www.exu.pe.gov.br

>>Araripina
Prefeitura
Informações: (87) 3873-2113
Secretaria de Cultura Juventude e Turismo
Informações: (87) 3873-2113
www.araripina.pe.gov.br
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>>Cabrobó
Prefeitura
Informações: (87) 3875-1632
Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento 
Econômico Habitação e Turismo
Informações: (87) 3875-1460
www.cabrobo.pe.gov.br

>>Orocó
Prefeitura
Informações: (87) 3887-1156
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico
Informações: (87) 3656-1156
www.oroco.pe.gov.br

>>Santa Maria da Boa Vista
Prefeitura
Informações: (87) 3869-4141
Secretaria Executiva de Turismo
Informações: (87) 3869-4141– Ramal 2047
www.santamariadaboavista.pe.gov.br

>>Lagoa Grande
Prefeitura
Informações: (87) 3869-9665
Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte
Informações: (87) 3869.9665
www.lagoagrande.pe.gov.br

>>Petrolina
Prefeitura
Informações: (87) 3862-9113
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes (SECULTE)
Informações: (87) 3862-0390/3861-5157
www.petrolina.pe.gov.br

Outros contatos

>>Artesãos de Ibimirim
Elda Sobral: (87) 98814-1382
Nivaldo Santeiro: (87) 3842-1435 
Marcos Santeiro : (87) 98824-8616
Manoel Santeiro: (87) 98844-0501

>>Mais artistas de Ibimirim
Secretaria de Turismo, Desenvolvimento e Lazer 
Informações: (87) 3846-1415

Passeio de Catamarã em Petrolândia
Informações: (87) 99194-1759

Guia de turismo em Petrolândia
Informações: (87) 99624-4561 (Juliano Vans)

Passeios de turismo em Itacuruba
Informações: (87) 98859-7708 (Jackson Silva)

Guia de turismo em Triunfo
Informações: (87) 9651-8456 (Claudiney José)

Passeio de catamarã – Lagoa Grande
Vitivinícola Santa Maria 
Informações: (87) 3862-1616
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