CARUARU/brejo da madre de deus

     

120 Km
BR-232

CARUARU

• Atenção à sinalização rodoviária e lombadas eletrônicas.
• Nesse percurso, vale a pena dar uma paradinha para um café da manhã regional em
Vitória de Santo Antão, em Gravatá ou em Bezerros, bem na margem da BR-232.
 
É sempre bom saber um pouquinho do lugar que vamos visitar, não é?
As terras que correspondem, hoje, ao município de Caruaru, pertenciam aos indígenas tapuiascariris das tribos (Xucurus, Karapotós, Xocós entre outras). Com a fuga de escravos dos
engenhos de cana de açúcar, das vilas de Olinda, Igarassu, Goiana, Recife, Sirinhaém, Ipojuca etc.
para o interior, alguns se fixaram nessas terras e por isso Caruaru possui remanescentes
quilombolas. Com a vinda dos portugueses e a posse das terras brasileiras por Portugal, coube a
Duarte Coelho Pereira, em 1534, a Capitania Hereditária de Pernambuco.
A cidade de Caruaru começou a se formar em 1681, quando o governador Aires de Souza de
Castro concedeu à família Rodrigues de Sá uma sesmaria (concessão de terras com o intuito de
desenvolver a agricultura e a criação de gado) com 30 léguas de extensão (aproximadamente 12
hectares), denominada Fazenda Caruru. Mas, apenas em 1776, José Rodrigues de Jesus decidiu
voltar para a fazenda do pai, que havia passado alguns anos abandonada. Pouco tempo após a
morte do patriarca, a fazenda ganhava uma capela, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, que
foi acolhendo um pequeno povoado ao seu redor.
Caruaru tornou-se cidade, uma das primeiras do Agreste pernambucano, em 18 de maio de
1857, com a assinatura da Lei Provincial nº 416, pelo vice-presidente da província de
Pernambuco, Joaquim Pires Machado Portela.
       

E agora? Vamos conhecer os atrativos turísticos? Que tal começar pelos museus? Você escolhe
os que quer visitar, tá?
•       

O acervo do museu está distribuído em várias salas: com a temática do forró, uma homenagem
ao Rei do Baião Luiz Gonzaga, a história dos festejos juninos de Caruaru e Elba Ramalho;
Ceramistas do Alto do Moura; Mestre Vitalino e família com fotos do mestre do barro e de seus
familiares; coleção Abelardo Rodrigues sendo parte do seu acervo cedido pela Fundarpe. Há
ainda, exposições temporárias e oficinas de atividades educativas. No hall a pinacoteca pintora
Luiza Cavalcanti Maciel com quadros de diversos pintores.
         º  
     

•      
Conta a história que a antiga Fábrica de Caroá, fundada em 1935, foi uma das impulsionadoras
de economia da cidade. A fábrica fazia o beneficiamento do algodão e da fibra do caroá para
fabricação de sacos de estopa, barbantes, tecidos, fios para velas e outros derivados.
O acervo é composto por painéis que contam a trajetória da fábrica, a vida de José Vasconcelos
seu fundador.
          º   
     

•
 
O Prédio foi inaugurado em 1924 para funcionar como mercado de farinha. Hoje ele foi instalado
o Memorial da Cidade. Seu acervo conta a história política, social, cultural, religiosa, econômica e
esportiva do município.
    º
 
     

•           
O Museu é uma homenagem ao cordelista caruaruense Olegário Fernandes que descreveu a
história do homem nordestino, principalmente do caruaruense, de forma poética. O acervo do
museu consta de cordéis tradicionais, máquinas de xilogravuras e linogravuras.
Localização: Parque 18 de Maio, s/n - próximo à Feira de Artesanato.
•    

Localiza-se no Parque 18 de Maio na área da Feira de Caruaru. A Casa da Cultura conta com
teatro, tele-sala, sala de vídeo, sala de oficina de música e dança, e o acervo do escritor
caruaruense José Condé, sala de cultura popular e estacionamento.
   

•    
O turismo de Caruaru destaca-se pelo seu potencial cultural ligado à cultura popular
pernambucana. A Feira de Caruaru, que representa hoje um dos principais atrativos turísticos da
cidade, é considerada uma das mais importantes feiras do Brasil. Recebeu, em 2006 pelo IPHAN,
o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. A mesma compõe-se de diversas feiras: Feira
do “Paraguai” ou de Importados; da Sulanca; de Gado; de Frutas e Verduras; de Raízes e Ervas
Medicinais; do Troca-troca; de Flores e Plantas Ornamentais; de Couro (calçado, chapéus,
bolsas); de Permanente e de Confecções Populares; de Bolos e Seção de goma e doces; de
Ferragens; Artigos de Cama, Mesa e Banho; Fumo. Por fim, a mais importante feira, a do
Artesanato - “A feira de Caruaru, faz gosto à gente ver, de tudo que há no mundo, nela tem pra
vender” Onildo Almeida, compositor caruaruense.
    

•   

Esse bairro é considerado como um dos maiores centros de arte figurativa das Américas fica
localizado a 7km do centro da cidade de Caruaru. Neste bairro encontram-se aproximadamente
1000 artesãos que trabalham na arte da cerâmica, vários ateliês, bares e restaurantes que
oferecem a gastronomia regional - carne de bode guisada e assada, galinha caipira, xerém, feijão
verde e a fava. Possui a Casa-Museu Mestre Vitalino e o Memorial do Mestre Galdino. Além
disso, é polo de atrações artísticas nas principais festas do município.
•    
 
Casa onde viveu e morreu o mais famoso ceramista de Caruaru, Vitalino Pereira dos Santos, no
Alto do Moura, em 1971 foi adaptada para ser casa museu. Neste museu encontram-se utensílios
domésticos, objetos da época e fotos do Mestre e sua família contando sua história.
      
    

•

 
O acervo deste Memorial é composto de peças do ceramista e poeta popular Mestre Galdino.
Ilustrando a exposição, há exemplares originais de poesias, fotografias e textos sobre a vida e
obra do artista.
   
     

Nossa!! Quanto lugar incrível para visitar, hein? Não dá para ver tudo de uma vez. Você faz a
escolha e retorna para ver mais e mais. E, para quem curte trilhas e parques naturais, Caruaru
tem:
•          



Primeiro grande parque urbano da cidade, localizado na área da antiga sementeira que foi
reestruturada e transformada em um parque público com jardim sensorial, lago com
cascata, anfiteatro, banheiros e estacionamento.
     
  

•   
Criado no dia 04 de dezembro de 2011, é o primeiro parque ecológico do Agreste. Está
localizado no loteamento Luiz Gonzaga, o Parque das Baraúnas foi concebido de maneira
sustentável, respeitando o meio-ambiente. Materiais reciclados, como garrafas pet e pneus,
foram utilizados na construção de equipamentos de lazer e esportes. Conta com pista de
Cooper, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, redário, playground, anfiteatro, pista
de bicicross, churrasqueira e lago. Há, ainda, uma área de 8.500 m² de mata nativa, que será
destinada, à prática de trilhas e caminhadas ecológicas.
   
 

•       
  
    
  
Com altitude máxima em torno dos 900m, a Serra dos Cavalos compõe uma área de brejo de
altitude no município de Caruaru. Sua ambiência é fortemente marcada pelo Parque
Ecológico Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, reserva de Mata Atlântica com
359 hectares. Sua passagem é completamente por alguns açudes que abastecem a sede do
município, oriundos de nascentes localizadas na reserva. Capoeiras, fruteiras, cultivos
comerciais e de substância caracterizam o quadro vegetal da Serra dos Cavalos. O atrativo
propicia ainda alguns pontos para contemplação em mirantes naturais e várias trilhas feitas
por entre os resquícios de Mata Atlântica.
     


• Não dará tempo para ver tudo que foi apresentado, não é? Mas foi de propósito para
você escolher e voltar para conhecer o que não deu tempo, tá?
• Para quem gosta de compras, em Caruaru também tem o Centro da Moda, viu?
Muita roupa bonita, bem-feita e barata. Fica na BR-104, km 62, sentido Toritama. Se
liguem no retorno, por que ele fica na margem esquerda da rodovia.
• Dependendo das opções feitas e da hora, o pernoite poderá ser em Caruaru, onde há
bons hotéis, restaurantes e shopping ou em Fazenda Nova, distrito de Brejo da
Madre de Deus, na Pousada da Paixão que fica dentro da Cidade Teatro de Nova
Jerusalém.

  67 km
saindo da sede do município ou do Alto do Moura - BR-104 (sentido Toritama,
Taquaritinga do Norte) e, em seguida, PE-145 (atenção ao acesso)
  205 km
 PE-145, BR-104 e BR-232 (atenção ao acesso e retornos)

BREJO DA MADRE DE DEUS/FAZENDA NOVA
O povoamento iniciou-se por volta de 1710, quando o português André Cordeiro dos Santos
se estabeleceu no lugar a que chamou de Tabocas, por existir ali um tabocal, fazendo então
erguer um engenho de açúcar. O mesmo nome foi dado a um rio que passava nas
extremidades, o Rio Tabocas. Em 1751, evangelizadores franciscanos adentraram pelo
interior da capitania, seguindo o curso do Rio Capibaribe, e estabeleceram-se em um local
que hoje fica a quinze quilômetros da sede municipal. Devido a uma grande seca, eles se
mudaram para o Sítio Brejo de São José, também conhecido como Brejo de Fora, e
edificaram uma capela em 1752.
A partir da capela, a povoação passou a se denominar Brejo da Madre de Deus, evoluindo
até se tornar sede municipal. Em 1760, a Congregação de São Felipe de Neri doou meia
légua de terras para patrimônio da capela, área que corresponde ao atual perímetro urbano.
A elevação à categoria de freguesia ocorreu em 1797. Tornou-se vila em 1833 e emancipouse em 1879.
Aqui, mais experiências inesquecíveis! Para os mais aventureiros, que tal ir de Fazenda Nova
a Brejo da Madre de Deus de Toyota (transporte local) ou contratar um para passeios pela
área rural? As paisagens são belíssimas.
•  
Visita ao Teatro de Nova Jerusalém, grandioso teatro todo edificado em granito, nele é
encenado, anualmente, durante a Semana Santa, a Paixão de Cristo, atraindo pessoas do
mundo todo. Um lugar incrível e com uma pousada, onde você pode reservar um jantar
temático.
Vale a pena um tour pela singela Vila de Fazenda Nova.
•  
Não deixe de visitar a sede do município num tour a pé observando o belo casario e
sobrados azulejados, destaque para:
•   
Projeto de Louis Vauthier no século XIX, faz parte do conjunto do casario colonial, um marco
da arquitetura da época, além de abrigar peças de artesanatos dos artesãos brejenses.
•   
Conta com um acervo interessante sobre a pré-história brejense, com restos de fósseis
humanos e de animais, e peças que contam a história da população brejense.
Sendo dia da feira, caminhe por ela em meio a barracas de frutas, verduras, roupas,
artesanato e muito mais. Aqui os restaurantes são simples, mais com aquela comida caseira
deliciosa.

• Atenção à sinalização rodoviária, lombadas eletrônicas e, principalmente aos
retornos. Qualquer apoio necessário, dirija-se aos postos de abastecimento que
têm lojas de conveniência.
Que dias maravilhosos! De fato, somos muito privilegiados – uma rica e diversificada cultura
e um ambiente natural fantástico!!!       Tem muito mais para curtir.


 



