Lagoa do Carro/Carpina/Tracunhaém
Nazaré da Mata/Vicência
    
      

  60km
   09 km
 BR-408 e PE-90
º

Recife/Lagoa do Carro/Carpina
Seguindo pela BR-232 e depois pela BR-408, passando pelo TIP – Terminal Integrado de Passageiros e
da ARENA PERNAMBUCO, sempre em frente. A vegetação é intercalada – Mata Atlântica e edificações
nas duas margens da rodovia. A indicação de São Lourenço da Mata está localizada à direita, é a
imagem do santo. Não entre, siga em frente e atenção à sinalização rodoviária. Chegando a Paudalho,
local de romaria a São Severino do Ramo, uma paradinha para um saboroso café. De Paudalho a
Carpina, tons de verde adornam o campo e os morros, uma paisagem massa. Logo após Carpina,
bem pertinho, Lagoa do Carro – onde há uma das maiores oficinas de tapetes artesanais do Brasil.
São trabalhos incríveis, se você quiser aprender, tem quem ensine. Várias das casas funcionam como
atelier. O artesanato em vime e cipó é outro ponto forte do município. Para quem curte uma
aventurazinha, a Cachoeira do Roncador, com suas piscinas naturais propícias aos banhos. A origem
do nome, segundo conta a tradição popular, um carro-de-boi carregado de tijolos teria caído no
açude da cidade.
  
• Visita à Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro
Localizada na margem esquerda da PE-90, km 08. No local, exposição e de venda de tapetes de vários
tamanhos, pesos para portas, base para aparelhos telefônicos, entre outros. Aqui você pode aprender
o famoso bordado com as tapeceiras, que tal experimentar?
• Visita ao local de exposição e venda de cestaria – vime e cipó
Depois de aprender e fazer tapeçaria, vamos conhecer a produção de cestaria. Onde? Na Cestaria Lima,
mesma rodovia, a poucos metros da Associação de Tapeceiras, e, em seguida, que tal conhecer
Tempero? Pensou em pimenta, orégano, cominho, tomilho, colorau...kkkkkk, que nada, Tempero é o
idealizador do Museu de Antiguidades. Gostou??? Tenho certeza que sim.
E agora? Vamos almoçar? São várias as opções no Polo Gastronômico – bode, pirão de capão, galinha
guisada, buchada. Já sei, você está pensando, não como nada disso, não é? É só pedir bife com batata
frita que também tem.
Depois do almoço, check in no hotel ou pousada em Carpina. Vamos descansar um pouquinho? Tomar
aquele banho e depois vamos bater perna? – Atelier de Miro e de Saúba.
Depois de um dia rico em experiências, que tal um barzinho e depois um jantar delicioso num dos
restaurantes da cidade. E vamos dormir cedo, porque amanhã tem muito mais e, após o café da manhã,
vamos colocar o pé na estrada. Isso mesmo, rumo a Tracunhaém e depois Nazaré da Mata.

   10km
    10km
 BR-408

º

Carpina/Tracunhaém e Nazaré da Mata
Você sabia que Tracunhaém é um dos maiores centros de produção artesanal do País e onde moram
e trabalham dezenas de artistas do "barro", desenvolvendo a cerâmica utilitária e decorativa - com
especial destaque para as imagens sacras? Terra de Mestres famosos nacional e internacionalmente.
Você vai sempre à FENEARTE? Eles estão por lá e aqui você vai ter a oportunidade de vê-los moldando
o barro, as peças secando e elas prontas. Delícia não? Eita!!! Você chegou no paraíso dos ceramistas.
E que tal fazermos uma aposta para saber quem sabe a origem do nome Tracunhaém? Ninguém
acertou, não é? É uma palavra de origem indígena e significa: panela de formiga.
• Tour pela pequena cidade e de povo acolhedor
E aí? Topa um rolê pelas ruas da cidade entrando nos ateliers, conhecendo artesãos e ficando
maluquinho para comprar tudo? Dê uma paradinha para conhecer a igreja da cidade, bater 3 vezes
na porta principal e fazer três pedidos. Acredite que você alcança.
Ainda tá pensando em comprar mais? Corre lá, ainda dá tempo. Tem peças a partir de 2 conto
(lindos vasinhos de barro). Terminadas as compras, agora o destino é Nazaré da Mata com um
check-in no hotel ou pousada – não dê bobeira, faça as reservas antecipadas. Nazaré da Mata abriga
o Campus Mata Norte da UPE, por isso, no período das aulas a procura é grande. A fome está
apertando? Pois vamos lá, mas nada “encher o bucho” para não ficar morgado, vamos à sede do
Maracatu Cambinda Brasileira do Engenho Cumbe e ao Mini Museu do Maracatu. Na volta à sede de
Nazaré da Mata:
• Parque dos Lanceiros
Na BR-408, numa das entradas da cidade. Esculturas representam o caboclo de lança do maracatu rural.
Incrível homenagem a esse personagem. Em Nazaré da Mata, ocorre, todos os anos, o Festival de
Maracatus, em plena terça-feira de carnaval. Animou-se???? Se agende para 2021.
• Catedral de Nossa Senhora da Conceição (1920)
E aí? Mais pedidos a fazer? Pois vá lá na porta da Catedral, dê mais 3 batidas, entre e reze pra fazer mais
3 pedidos e observe a beleza dos vitrais.
E agora? “Pernas pro ar que ninguém é de ferro” já dizia Ascenso Ferreira. Um bom banho, descanso e
vamos tomar uma para depois jantar. Porque amanhã vai ser outro dia de surpresas.
  22km
 BR-408
º

Vicência
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