BONITO/SAIRÉ
   
    

 
 

BONITO

•       
•    

•     
O nome de Bonito provém do fato de que alguns habitantes à margem do Ipojuca,
principalmente do povoado de São José dos Bezerros, vinham caçar na direção da
Serra dos Macacos, ao descerem a serra, para a surpresa de todos, encontraram um
regato límpido e cristalino. Ao vê-lo, exclamaram: “que rio bonito”. Com o
conhecimento desse lugar por outras pessoas, surgiu o povoado Rio Bonito e, com o
tempo, apenas Bonito.
Rico em história, o município de Bonito foi palco do movimento Sebastianista na Serra
do Rodeador, chamado de “Massacre do Rodeador”, fato histórico ocorrido no século
XIX, no ano de 1820, no sítio Rodeador, onde o líder Silvestre José dos Santos criou
uma seita com cultos a Dom Sebastião Rei de Portugal e à Nossa Senhora da Pedra. A
cruel matança ao povo do Rodeador seria lembrada em 1822, pelo futuro imperador
D. Pedro I, com a frase: “Recordai-vos pernambucanos das fogueiras de Bonito!”. Além
desse movimento, Bonito participou da Guerra dos Cabanos, da Revolução Praieira e
da Revolução do Quebra-Quilo. Nossa!!! Quanta história!!!! Eita, povo guerreiro!!
O município é, realmente, muito bonito - de ver, de vivenciar, de curtir, de se
aventurar. São cachoeiras as do Véu da Noiva, do Humaytá, da Corrente, da Pedra
Redonda, de Barra Azul, do Encanto, entre outras. Cada uma com suas peculiaridades,
numas você vai simplesmente contemplar, noutras vai tomar deliciosos banhos, ou vai
se aventurar num rapel. Cada uma conta com uma estrutura receptiva, é só escolher a
que você melhor se identifica.
Mas Bonito também tem igreja, capela, engenhos de fogo morto com seus belos
casarões, tem artistas plásticos e bacamarteiros; tem hoteis no centro, pousadas e
espaços ecológicos com estrutura de hospedagem, restaurante, play-ground; algumas
têm equipamentos para a prática do rapel; há também pousada com oferta de lazer
contemplativo, paisagens belas, todos na área rural.
           
Então, saindo do Recife cedinho para aproveitar todos os momentos. Se não tomou
café da manhã, você escolhe – uma paradinha em Vitória de Santo Antão ou em
Gravatá ou ainda, em Bonito. Sabe onde? Na padaria da praça principal, faça seu
pedido e aguarde numa mesa, bem na calçada da frente. Sabe o que tem nela?
Desenhos em xilogravura, massa!!. Destaque para os bolos bacia de milho, pé de
moleque, o tradicional e outros. Recomendo também os tarequinhos. Hummm!!! Já
deu água na boca.
Depois do café da manhã, um giro pela cidade e rumo às cachoeiras.
Fique atento às placas indicativas dos equipamentos ou fique ligado na quilometragem
para não passar direto. Essa estrada tem belas paisagens, aproveite e contemple. Um
dia fantástico, hein!!
Depois de um dia maravilhoso, você escolhe, um bom descanso até o jantar ou um
passeio para ver o pôr do sol lá do alto, o acesso – pelo teleférico ou de carro. Sugiro
de teleférico para contemplar a vista ao subir.
• Aventura- Bonito Ecoparque. Site: www.bonitoecoparque.com.br
• Meios de Hospedagem- Refúgio do Rio Bonito, Bonito Ecoparque, Pedra do
Rodeadouro, Bonito Plaza Hotel, Pousada Bela Vista.
 17 km
 PE-103
  120 km
 PE-103 e BR-232

Sairé
• Parada no pórtico de boas-vindas na entrada da cidade, alusivo à sua principal
produção agrícola, a laranja. Uma parada rápida para fotos.
• Almoço – em restaurante típico, como por exemplo A Tapera. Tel: (81) 996861172
• Visita ao Castelo Pergentino - Construído às margens da PE-103, chama a
atenção de quem passa por essa rodovia. O local pode ser visitado, e vale a pena.
Ótima recepção, belos jardins em meio a esculturas, bancos para descanso e
contemplação. O castelo, dentre as suas instalações, conta com dois salões para os
mais diversos tipos de eventos.
Obs.: Numa visita mais prolongada, recomenda-se a visita à Unidade de Tratamento e
Compostagem do Lixo com uma exposição sobre sustentabilidade ambiental. Sairé faz
parte do Programa Cidades Saudáveis e é o único município da região sem registro de
casos de dengue, chikungunya e zika.
O visitante poderá pernoitar, em Bonito onde há várias opções de hospedagem na
sede e na área rural do município, e seguir por Sairé no dia seguinte.  
  

 
      
  
   



