CARUARU, BEZERROS E GRAVATÁ
3 dias respirando arte

    

CARUARU

   120km
 BR-232

Nestas sugestões de visitas há percursos a pé, portanto, é bom levar chapéu, tênis ou outro calçado
confortável, boné ou chapéu, protetor solar e água.
Se for no período da pandemia da COVID-19, não esqueça de levar máscaras e álcool gel.
Faça reserva nos meios de hospedagem com antecedência.
Nas rodovias, fiquem atentos à sinalização rodoviária e às lombadas eletrônicas.
Neste percurso, vale a pena dar uma paradinha para um café da manhã regional em Vitória de Santo
Antão, em Gravatá ou em Bezerros, todas as opções bem na margem direita da BR-232.
  

 

  
Caruaru é considerado um dos maiores centros de arte figurativa das Américas.
O Alto do Moura fica somente a 7km do centro da cidade. Aqui vivem cerca de 1000 artesãos que
vivem da arte da cerâmica, e muitos deles estão, todos os anos, na FENEARTE e têm seus trabalhos à
venda no Centro de Artesanato de Pernambuco tanto no do Recife como no de Bezerros.
Vale a pena conhecer a Casa-Museu Mestre Vitalino e o Memorial do Mestre Galdino.
    
A casa onde Vitalino Pereira dos Santos viveu e morreu, foi transformada numa casa museu.
Fazem parte do acervo utensílios domésticos, objetos da época e fotos do Mestre.
  Av. Mestre Vitalino, s/n, Alto do Moura.
   de terça-feira a sábado das 8h às 12h e das 14h às 17h e
domingo das 9h às 13h.
  
O Memorial é composto de peças do ceramista e poeta popular Mestre Galdino.
Há, também, exemplares originais de poesias, fotografias e textos sobre a vida e obra do artista.
 Rua São Sebastião, 181 - Alto do Moura
   de terça-feira a sábado das 8h às 17h e domingo, das 8h às 13h.
Um lugar mágico, colorido e surpreendente. Em cada casa um artista manuseia barro, dando forma,
vida e cor. Em cada peça trabalhada, inspiração, emoção e dedicação à arte.
Vale a pena percorrer as ruas do Alto do Moura admirando e comprando peças dos mais
incríveis artesãos.
Outro município que agrada o nosso olhar com a criação dos seus artesãos é Bezerros, em vez do
barro, o entalhe da madeira para a produção das xilogravuras ou o papel machê. Vamos conhecer
esses ateliers e seus artistas? Pé na estrada, fica bem pertinho de Caruaru.
Caruaru é uma grande cidade do agreste e tem uma ótima estrutura receptiva – bons meios de
hospedagem, bares e restaurantes, além de shopping center e um comércio bastante diversificado.
  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Fundação de Cultura/Diretoria de Turismo – Tel.: (81) 3721-1257
E-mail: fctc.gp@gmail.com
Site: https://caruaru.pe.gov.br/turismo/
Facebook: Fundação de Cultura – facebook.com/fccaruaru
Horário: das 07h às 13h de segunda-feira à sexta-feira

BEZERROS

    35km
 BR-232

Se pernoitou em Caruaru e saiu sem tomar café, vale a pena dar uma paradinha na Norte Bolos, em
Bezerros, para um café regional muito massa. Depois de um café reforçado e com muita energia para
fazer trilhas na Serra Negra – pequeno distrito de Bezerros. É importante ter um guia local que oriente
os melhores caminhos e paisagens. Contatar a agência receptiva local. Depois das trilhas, nada mais
legal do que conhecer o artesanato local.

Distrito cujo nome originou-se do sofrimento dos escravos que fugiam dos seus senhores para
esconder-se entre as pedras. Uma das escravas chegou a enforcar-se, em uma caverna, daí a origem
do nome Serra Negra. Muito triste, mas também uma homenagem.
Localizada a 10 km da sede do município, Serra Negra tem aproximadamente 960 m de altitude e
excelente clima típico de montanhas, frio e seco, e de ar puro a ser desfrutado.
Serra Negra apresenta um conjunto de belezas naturais com paisagens típicas do Agreste onde se
encontram espécies raras da fauna e da flora, parque ecológico, cavernas, grutas, açudes, fontes de
água mineral, mirantes, apiários, serviço de gastronomia, anfiteatro, polo cultural, loja de artesanato,
área para eventos e ainda Dona Maria Rezadeira que recebe diariamente centenas de visitantes em
busca de suas orações. Vamos nessa? O lugar é tão massa que você vai querer voltar.
  
A Estação Ferroviária de Bezerros que foi inaugurada em 1824 e pertenceu à Estrada de Ferro Central
de Pernambuco servindo de meio para exportação de produtos como: café, algodão e couro.
Tombada pelo PRESERVE – Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário. Devido à sua desativação,
foi recuperada e transformada na Estação da Cultura, com o objetivo de manter as tradições locais.
O prédio tem uma arquitetura cheia de contornos, próprios da época de sua construção e conta a
história de um importante meio de transporte usado em todo o estado em décadas passadas.
No seu interior:
  que contém muitas peças doadas pela comunidade e retrata a vida do
povo de Bezerros.
  é um local sobre a história do carnaval de Bezerros e dos famosos Papangus.
Conta com 06 nichos e uma sala de projeção para 30 pessoas. Uma exposição fantástica, vai dar
vontade de passar o carnaval em Bezerros.
    que foi instalada no primeiro andar.
  Rua Vitoriano Pereira de Lima – s/n – Centro Tel.: (81) 3728-6706
    de 2ª feira à 6ª feira, das 8h às 17h; sábado, domingo e
feriados das 10h às 16h.
  
A Igreja foi elevada à categoria de Matriz em 1805. Sofreu várias reformas, que podem ser percebidas
em sua fachada. Seu interior denota a riqueza do estilo barroco. Os arabescos e imagens são de
tamanho natural e datadas de mais de três séculos, com destaque para a imagem de São José de Botas
(padroeiro) e um santuário português da época. Está tombada desde 14 de agosto de 1985 pelo
FUNDARPE.
  Praça Narciso Lima, Centro Tel.: (81) 3728-1156 (aberta de terça a domingo)
   
Artista popular autodidata, poeta /cordelista, xilogravador e Patrimônio Vivo de Pernambuco.
No Memorial e Museu da Xilogravura também funciona o atelier do Mestre J. Borges e loja com
objetos do seu trabalho. Um lugar imperdível!!!
 Avenida Major Aprígio Fonseca, 420, São Sebastião -Tel.: (81) 3728-3676 / (81) 98839-0373
  
Seu pai era conhecido como Zé Vassoureiro, famoso artesão que produzia cestos e vassouras com a
palha do coco. Lula herdou, do seu pai, o talento na confecção de máscaras e o “sobrenome –
Vassoureiro”. Ele é o mais antigo e um dos mais expressivos artesãos da tradição cultural dos papangus.
Em 2009 recebeu o título de Patrimônio Imaterial de Pernambuco e em 2014 de Patrimônio Vivo
de Pernambuco.
Visitar seu atelier é uma experiência muito massa.
  Rua Otávia Bezerra Vila Nova, 64, Santo Amaro – Tel.: (81) 99102-0665
     
Erguido em 2003, o Centro é composto por loja, museu, auditório para 200 pessoas, amplo
estacionamento e um jardim de plantas características do Agreste e do Sertão de Pernambuco.
  Avenida Major Aprígio da Fonseca, 1100- São Sebastião Tel.: (81) 3728-6650
   9h às 17h (segunda a domingo)
Bezerros conta com excelentes bares e restaurantes, pousada rural e meios de hospedagem na
Serra Negra, na área rural localizada no lado oposto da entrada da cidade, no sentido Caruaru e na sede.
Informações mais detalhadas:
Secretaria de Turismo e Cultura – Tel.: (81) 3728-6706
 turismoprefeituradebezerros@gmail.com
  Secretaria de Turismo e Cultura – Bezerros – PE
das 07h às 13h de segunda-feira à sexta-feira

gravatás

  29km
 BR-232

No percurso Bezerros/Gravatá, atenção à velocidade, lombadas eletrônicas e sinalização.
Em Gravatá, na margem direita da BR-232, mais precisamente, na pista local, sentido Recife, um
Centro de Atendimento ao Turista com material informativo da cidade e recepcionistas para
atendimento.
        
         
 
Shopping aberto onde podem ser encontrados móveis, arte, artesanato em madeira, tecido, cerâmica,
metal, brinquedos populares; roupas; antiquário; biscoitos e doces típicos; cafeteria, entre outros.
Um lugar para se perder em meio a tantos objetos e guloseimas. Ninguém sai daqui de mãos vazias.
 
Gravatá oferece uma variedade imensa de pratos da culinária, desde a suíça, com fondues e um bom
vinho às delícias regionais como bode assado, carne de sol acompanhados com macaxeira, feijão
verde ou fava, purê de queijo, salada, além das sobremesas doces das mais diversas frutas, doce de
leite, etc. Chama atenção ao cardápio (petiscos, pratos principais, bebida variada) e às atrações
musicais (forró, poesia popular, etc.) que acontecem aos sábados, e ainda tem wi fi, no Mercado
Público de Gravatá. E BORA PERNAMBUCAR!!!!!!
Depois das compras, da degustação do que há de melhor, de arrastar o pé no mercado, retorno ao
Recife, lembrando que “se beber, não dirija”. Mas, se quiser pernoitar, há várias e ótimas opções de
hospedagem em Gravatá e em municípios próximos.
  
Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer– Tel.: (81) 3563-9047
turismo@prefeituradegravata.pe.gov.br
http://www.prefeituradegravata.pe.gov.br/
 das 07h às 13h de segunda-feira à sexta-feira

Antes de pegar a estrada, verifiquem os freios, o combustível, faróis e pneus. Atenção à velocidade,
lombadas eletrônicas e sinalização rodoviária.
No retorno ao Recife, vale uma paradinha para lanchar.


       
  
      

