ITAMBÉ



  93 km
BR-101 e, em seguida, a PE-75 (se ligue na sinalização)

ITAMBÉ

• Pegando a estrada, sentido Goiana, você pode tomar um café bem legal numa das
lojas de conveniência, legal!!! Mas você pode dar uma entrada em Igarassu e
tomar aquele café numa padaria premiada.
• Durante o percurso, atenção à sinalização rodoviária, principalmente quando fizer
o retorno para Goiana e Itambé. Entrando na PE-75, seguir por 30km. Se liga no
Auto Posto Itambé-Albuquerque Pneus, logo após o Fórum, marque 9 km até a
placa verde da Casa de Campo Engenho Angicos do lado direito da Rodovia e
agora é só seguir pela estrada de terra por 1,5km, e logo verá a capela e o
engenho bem em frente à porteira de entrada. Use o interfone para comunicar
seu nome. Só é permitida entrada com reserva antecipada.
• Agendamento -Tel.: (81) 9.9949.4774 (whatsapp)/9.9913.8820/3476.1385
Site: www.hotelfazendacasadecampo.com.br
Facebook: www.facebook.com/casadecampoengenhoangicos
Instagram: @casadecampo_

As terras onde hoje se situa o município de Itambé foram primitivamente habitadas pelos
índios cariris. No final do século XVI, começaram a chegar correntes de povoamento
constituídas de portugueses e de mazombos que nome, hein? Sabe o que significa? -filho
de pais estrangeiros, sobretudo de portugueses, que nasce no Brasil. E mais...André Vidal
de Negreiros, um dos heróis da expulsão dos holandeses de Pernambuco, erigiu uma
capela sob a invocação de Nossa Senhora do Desterro, no lugar conhecido como Itambé,
assim denominado em virtude da grande quantidade de calhaus avermelhados que, em
choque uns com os outros, produziam faíscas. Itambé, vocábulo indígena, que significa
“Pedra Afiada”, “Pedra de Amolar”. E atrativos
O município tem como principais atrativos os seus engenhos - como o Engenho Angico,
com sua “Casa de Campo”, equipamento voltado ao turismo rural e de eventos. Itambé é
considerado Berço da Maçonaria Brasileira por ter constituído a primeira loja maçônica
do Brasil, o Areópago de Itambé (1796), que, foi palco de ideias libertárias e serviu de
base para a Conspiração dos Suassuna (1801). Incrível, hein! Você sabia disso? E tem mais
pra conhecer: Monumentos do Cristo (Praça da Biblioteca) e da Santa (Praça Júlio Maria),
Busto Júlio Maria (Praça Júlio Maria), a Igreja Matriz, a Feira Livre. Uma coisa interessante
na cidade é que a sua rua principal divide os estados de Pernambuco e da Paraíba. No
primeiro, a cidade de Itambé e no segundo, a de Pedras de Fogo. Massa!!!
 
  
A Casa de Campo está situada em terras do Engenho Angicos, em uma área que se
estende da Zona da Mata Pernambucana ao brejo Paraibano. Há 300 anos na família,
desenvolve a agropecuária. Em 2001 abriu suas porteiras para visitação e desde 2014
disponibiliza vários espaços para ensaios fotográficos – capela e jardins, bambuzal,
coreto, carruagem, barco e jangada num dos belos lagos, alameda das palmeiras, no
ambiente dos pés de angico entre tantos outros cantos e recantos desse lugar
encantador. Topa fazer um ensaio? Vamos nessa? Vai ficar incrível!!! Na capela ou no
coreto já ocorreram casamentos incríveis!!!!
Ah!!! Aqui também são promovidos encontros empresariais. E a hospedagem em
apartamentos super confortáveis, para quem vem participar dos eventos religiosos ou
profissionais.
Aqui, a cana-de-açúcar não vai toda para a usina, uma parte fica para a produção de
rapadura, mel de engenho e açúcar mascavo; aqui também se planta inhame, macaxeira,
mandioca, feijão, milho, batata doce e frutas (para produção de doces). Entre as
atividades pecuárias estão o manejo do gado bovino de corte e de leite (com produção de
queijos, o coalho e o requeijão), e ainda mais, ovinos e equinos, a criação de aves de
capoeira e exóticas.
Outro grande diferencial da Casa de Campo é a gastronomia focada na tendência de
valorizar o regional e, muitos dos ingredientes utilizados são provenientes horta local.
Tudo muito incrível!!!!         
  





 


           
       
       

