GOIANA

Roteiro de três dias
    
    

   65,7 km (até à sede do município)
 PE-15/BR-101 Norte em direção a Goiana, João Pessoa e, em seguida PE-49
(esta rodovia fica antes da entrada de Goiana, cerca de 6km, e dá acesso às praias, à Aparauá
Ecoaventura, à Comunidade Quilombola de São Lourenço, ao povoado de Tejucupapo).
 Para conhecer algumas atrações incríveis de Goiana são necessários no mínimo dois dias.
Aqui, um roteiro de três dias, mas você monta e remonta como ficar melhor, tá? Se liga que você
vai sair de casa e pegar a estrada assim que possível, e com toda a segurança. Verifique se os atrativos
já estão recebendo visitantes.
Este roteiro proposto é massa!! Tem de tudo um pouco e vai agradar a toda a família, sabe por que?
Tem praia, reserva ecológica – aventura, banho, descanso, natureza, história e arte. No final você me
diz se concorda, tá?

1º Dia - Praias
    Começando com um pouquinho da
história de Goiana que foi fundada antes de 1570.
Suas terras eram habitadas pelos índios Caetés e Potiguares.
No seu litoral, mais especificamente, na praia de Pontas de Pedra, a segunda expedição portuguesa
atracou. Foi também na faixa de praia de Goiana, um dos pontos de desembarque de tropas
holandesas, derrotadas em abril de 1646, no distrito de Tejucupapo, pelas pessoas que ali moravam,
principalmente mulheres com paus, panelas, entre outros utensílios, e assim surgiram as “Heroínas de
Tejucupapo”. E o nome Goiana? Qual a origem dele? O mais provável é que seja de origem indígena
guyanna que significa “terra de muitas águas”. Massa demais!!
Cidade histórica, tombada como Patrimônio Histórico Nacional (1932). Seus monumentos religiosos
são simplesmente incríveis!! Outro atrativo impressionante é o Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano
Campos (2013) / SESC, com peças restauradas dos séculos XVI, XVII e XVIII. Cerca de mil peças do
acervo são remanescentes do primeiro Museu de Arte Sacra das Américas, também em Goiana.
Que incrível!! Será que você sabia disso? Bom!! Mas Goiana também tem sua faixa de praia bem massa
e de nomes bem engraçados - Barra de Catuama, Catuama, Pontas de Pedra – você sabia que esse
local é o ponto extremo de Pernambuco e o segundo do Brasil? - Tabatinga, Atapuz, Carne de Vaca.
Ainda nesse rico município, em termos históricos, culturais, turísticos e econômicos, o Aparauá
Ecoaventura é um espaço ecológico de lazer, descanso e aventura. E aí, vamos nessa?
    o município conta com hotéis e pousadas e você escolhe onde quer
ficar. Um hotel fica na PE-49, outro em Pontas de Pedra, pousadas em Atapuz, em outras praias do
litoral, ou, se preferir, no sítio histórico, onde também existem bons Hotéis.
E aí, vamos direto para a praia? Sol, mar, sombra, uma cervejinha gelada e comidinhas do mar.
Você escolhe uma das praias para curtir. Será um dia de pernas para o ar! Para quem não quiser ficar
na praia até tarde, que tal uma visita ao Mercado Público de Ponta de Pedras para conhecer o
artesanato feito com cana brava? Em seguida, visita ao farol Santa Helena (1919) para apreciar a vista
lá de cima. Mas, às 16h, um outro passeio joia, curtir o pôr do sol em Barra de Catuama.
Ande um pouco pela beira mar molhando os pés nessa água morninha, tire um montão de fotos da
paisagem e outro montão de selfies para depois se deliciar com um bolo de macaxeira e cafezinho,
hummm!!! Divinooo!!!
:
Se preferir fazer um passeio de barco, vá até a praia de Atapuz. As opções são:
Pontal de Itamaracá; Barra de Catuama, Catuama, Pontas de Pedra; Itapissuma; Forte Orange;
contorno da ilha de Itapessoca; Buraco Azul (banco de areia no mar, em frente à barra de Catuama).
Ainda em Atapuz, opções de almoço à base de frutos do mar. É famosa a moqueca de arraia.
Em Barra de Catuama, o Bar do Lau com caldinhos inesquecíveis, bem massa!!! Aqui, como em
Pontas de Pedras dá pra fazer um passeio pequenos barcos de pescadores ou em lanchas na marina,
contato: Bosco – Tel.: (81) 99167-7300.
Dá também para mergulhar onde há naufrágios, se liga, só acompanhado por profissional
qualificado, viu?
À noite, depois de um dia cheio, alguns vão querer descansar, mas outros vão querer badalar,
o que fazer? Comer na praça dos Golfinhos nos food trucks e na lojinha do Açaí ou ir até a beira mar
jantar ou fazer um lanchinho ouvindo o delicioso som das águas do mar indo e vindo num balé
proporcionado pela natureza.

2º Dia - Povoado de São Lourenço e
Aparauá Eco Aventura
A programação de hoje começará às 09h em São Lourenço, já bem pertinho de Aparauá.
Vamos sair às 08h30 com o café tomado. Siga as placas rodoviárias.

Povoado quilombola com sua Igreja de São Lourenço do Tejucupapo (1555) e atelier das marisqueiras
– são peças lindas e design orientado pelo Laboratório Imaginário – grupo de pesquisa, tecnologia e
cultura da UFPE. Este povoado está localizado na PE-49, sendo que do lado esquerdo para quem vem
da praia para a BR-101. Para quem vem do sentido oposto, localiza-se do lado direito,
assim como a reserva.
    
  (81) 99101-3510 / 3224-4324
Bem pertinho do Povoado de São Lourenço é a Reserva. Na PE-49 também tem placa indicativa do
seu acesso. Logo na entrada da reserva, um pequeno anfiteatro bem no meio da mata.
Aqui são dadas todas as orientações aos visitantes, são também desenvolvidas atividades de
educação ambiental e treinamento empresarial.
A reserva ecológica está em terras do Engenho Massaranduba do Norte, aqui você se sentirá num
paraíso - belas paisagens, trilhas ao som dos pássaros, quedas d’água, espelho d’água refletindo a
mata e ponte sobre ele, nascentes, açude de águas correntes, playground, estrutura com redes na
água, espreguiçadeiras ao sol bem na beira do lago, palhoças, restaurante, se quiser, aventura na terra,
na água e no ar e lojinha de artesanato onde podem ser adquiridas peças produzidas em cana brava
da Praia de Pontas de Pedra e da Comunidade Quilombola de São Lourenço.
Sentiu o lugar!!! Puxa!! Achei massa demais.
E agora? Depois do café da manhã, check out. Para quem fez a reserva para 2 dias de hospedagem
na praia, é só pegar a PE-49 e retornar no sentido oposto à rodovia BR-101.
Se alguém fez a reserva de uma diária na praia e outra num hotel ou pousada mais próxima a Goiana
ou no sítio histórico, é só seguir para a BR-101.

3º Dia – Goiana – história e artesanato
Para quem ficou hospedado numa das praias e quiser curtir mais um pouco, sem problemas.
Nada neste roteiro é rígido, tudo no seu tempo, no seu ritmo. Para conhecer o centro histórico de
Goiana, o caminho é o mesmo PE-49, ao final, dobrar à direita a BR-101 Norte e se ligar na sinalização
para não passar direto para João Pessoa, viu?
 para não ficar rodando, entrando e saindo em ruas e praças procurando monumentos e
artesanato, que tal contratar um guia de turismo, hein? Pegue seu celular e já vá agendando tudo
antes de sair do Recife.
Ítalo – (81) 99971-3342 e Serginho da Burra – (81) 98994-0684
Já em Goiana, se resolver conhecer as igrejas por conta própria, seguem algumas incríveis e
imperdíveis, na minha opinião, aposto que na sua também, vamos lá? Gosto de conhecer as cidades
andando, mas você decide.
Chegando à Rua Marechal Deodoro da Fonseca que é linda, tem registros da história – igrejas,
casario da arquitetura colonial, o Cine-teatro Polytheama (1914), a Loja Maçônica (1920), o Paço das
Heroínas (onde há venda de artesanato) e a casa das 7 janelas, a sede da Banda Musical Curica (1849).
Agora, fique bem em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos (séc. XVI), e dê
uma olhadinha para a sua direita – a sede da Banda Saboeira (1848), a banda mais famosa da América
Latina. Nessa mesma direção, pode ser vista a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (1835).
  
Matriz da cidade, em barroco tardio e construído pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Brancos (instituição religiosa dos senhores de engenho). Merece atenção o altar-mor que
remete ao do Mosteiro de São Bento (Olinda) e o de Tibães (Portugal). Observa-se, claramente, em
Goiana o sentimento de separação racial existente – Igreja de Nossa Senhora dos Homens Brancos,
dos Homens Pardos e dos Homens Negros, todas localizadas no sítio histórico. Para cada uma das
igrejas uma irmandade, confirmando assim a distinção de raças.
   
Erguida em lugar de uma antiga capelinha que existiu no século XVI. Na atual edificação uma única
torre sineira, desenhada em estilo rococó, e no altar a imagem de São Benedito.
           
  
O primeiro convento permaneceu até 1679, e nesse mesmo ano foi colocada a pedra fundamental
do atual. Sabem por quem? Pelo General André Vidal de Negreiros, herói da Restauração
Pernambucana. Ele fez votos de realizar a obra, caso vencesse a batalha contra os holandeses.
O conjunto religioso é em estilo barroco maneirista, e apresenta características da arquitetura árabe.
Possui imagens em madeira de lei dos séculos XVI e XVII. Belíssimo, hein!!
        
 
A igreja foi construída em 1753. Seu estilo é barroco maneirista. Integra o conjunto carmelita.
Possui um brasão da ordem carmelita. Não tem torre sineira e no seu interior tem nave única com
quatro altares laterais, seis nichos com imagens de santos e monumental cruzeiro esculpido em pedra.
 Praça do Carmo

Cansou de tanto visitar igrejas e percorrer as ruas observando o casario? Que tal uma parada para
almoço? A grande pedida é o Buraco da Gia (1956) que é muito massa, uma atração à parte.
O cardápio? Uau!!! Pratos deliciosos de frutos do mar e de quebra você assiste grandes caranguejos
amestrados servirem os visitantes.
Só não vai dar pra visitar um lugar mais do que especial, incrível!!!! Sabe por que?
A visitação só é possível de segunda-feira à sexta-feira, é o    
- seu valioso acervo é composto pelas valiosas peças dos séculos XVI, XVII e XVIII, todas
pertenciam ao primeiro Museu de Arte Sacra da América Latina, também localizado em Goiana.
Parte do acervo já foi restaurado pelo Laboratório instalado no próprio museu.
Rua do Arame, no SESC LER
E aí? Três dias inesquecíveis, hein? E tem muito mais para ver em Goiana, quer saber?
Volte logo e   


       
  
      

