Agrestina/Lagoa dos Gatos



154 km
BR 232 e BR 104 (sentido Altinho, Panelas, Cupira, Lagoa dos Gatos)

º

Agrestina
Bem pertinho de Caruaru, Agrestina já se mostra na margem direita da Rodovia BR-104, sentido
Lagoa dos Gatos, com as peças artesanais feitas, imaginem de que? Não vão nem imaginar... sucata
(engrenagem de carro, moto, metal), isso mesmo. São cavalos, pavões, super-heróis e muito mais em
tamanho natural. Cantores famosos já compraram e se amostram orgulhosos exibindo nas suas
fazendas a arte de Agrestina. Não deixem de conhecer o trabalho em madeira do artesão Eliaquim
Antônio, seu ateliê fica bem ali, vá lá. E que tal experimentar o doce alfenim e vivenciar o seu fabrico?
É preciso agendar com a Secretaria de Turismo que terá prazer em acompanhar você e sua turma.
Agrestina é polo da Cavalgada do Chocalho e grande produtor desse símbolo do campo, sabia disso?
O chocalho está sempre no pescoço do gado e dos caprinos, está também nas porteiras das fazendas
e em algumas casas. Cada um tem um som diferente, quer testar? É só visitar a fábrica. Não se assuste,
é tudo muito artesanal. Ao tocar o chocalho você vai se sentir o cheirinho do mato verde molhado
pelos chuviscos, ver o gado pastando e ouvir os gansos ao longe avisando a sua chegada.
 Se quiser aproveitar bem a viagem, é bom sair cedo do Recife, cedo mesmo, viu? No máximo
07h00. Você vai perguntar e o café da manhã? Já vou lhe dizendo que tem muitas opções no caminho.
Antes de chegar a Agrestina, vale a pena uma paradinha para um café regional em Gravatá, próximo
à Polícia Rodoviária Federal, ou em Bezerros, na via local da BR-232.

     
A fim de conhecer o trabalho em madeira deste artesão? Dê uma paradinha na estrada da cidade e
pergunte onde fica a Rua João Guilherme e pare no número 479 e entre.
Tel.: (81) 99725-1135
    
Na margem da BR-104, além da exposição das peças, há um bar, sabe de quem é? De Valmir que
também fez todo o mobiliário de sucata. Um lugar que vale a pena entrar e tomar uma cervejinha,
mas se liga, quem estiver dirigindo vai de água ou de suco ou ainda, de refrigerante, tá?
Tel.: (81) 99515-9055

Tem gente que diz que o alfenim tem o gosto de saudade. Pergunte a sua mãe ou a sua avó se tem
mesmo. A história diz que o doce tem origem árabe e que chegou por aqui pelos espanhóis e
portugueses. Quer saber quais são os ingredientes? Água, açúcar, limão e um pouco de goma de
mandioca, usada apenas para moldar os formatos: flor, aves, cavalos, espingarda, cachimbo e outros
ícones do Agreste Pernambucano. Para comprar e ver como é feito, dê uma ligadinha para a Secretaria
de Turismo, via Prefeitura pelo telefone – (81) 3733.1103, se lembre que o expediente é de 07h às 13h.
E-mail: sctjagrestina@gmail.com . Mas você também pode ligar diretamente para o Sr. Cazuza ou Dona
Neném, produtores de alfenim – Tel.: (81) 99797-7706.
O almoço pode ser em Agrestina ou, pegue a estrada e siga direto para Lagoa dos Gatos. Para garantir
um almoço caseiro e bem gostoso, faça a encomenda. Ligue para a Secretaria de Turismo e verifique
as opções de restaurantes.
  24 km
 BR-104, PE-120 e PE-123
 178 km
  PE-123, BR-104 e BR-232

Lagoa dos Gatos
Ficou intrigado com o nome da cidade? Aposto que esteja querendo saber a origem, não é? Existem
várias versões, mas a que parece ser a mais convincente é a de que a bela lagoa da cidade era rodeada
por uma mata bem fechada. Certo dia, no final do século XVIII um caçador que andava por aquelas
bandas, encontrou vários gatos maracajás bebendo água na lagoa. Não se sabe se ele tomou aquele
susto ou se ficou encantado com a cena, o certo é que ele saiu espalhando o que viu, ficando assim
conhecida como LAGOA DOS GATOS. Chegando no centro, depois de matar a fome com uma
comidinha deliciosa, uma caminhada pelas ruas para conhecer a famosa lagoa, a Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição, o comércio local, o artesanato, por fim é imperdível o suco de coco na
lanchonete localizada ao lado da Igreja Matriz.
Se quiser vivenciar um pernoite num hotel de lazer no espaço rural, a pedida é numa fazenda, em
Cupira, a 12km de Lagoa dos Gatos, no sentido retorno ao Recife. Preferindo ficar na sede de Lagoa
dos Gatos, pousadas simples, mas acolhedoras. Para quem ficar a dica do jantar é escolher um dos
pequenos restaurantes e a pedida, não poderia ser outra, uma ceia regional com aquela sopinha que
lembra a das nossas avós.
º
Coragem, vamos acordar? O café da manhã é no restaurante que fica bem pertinho da Igreja Matriz. Um
café que tem de tudo ´- cuscuz, tapioca, ovo frito, queijo frito, pão quentinho, bolo e outras guloseimas
para a caminhada na trilha da Reserva Lagoa D’Antas. Preparado?? Vamos lá.
•         
O paraíso - Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) - está localizado na Fazenda Pedra D’Antas.
Imagine só, são 325,34 ha de Mata Atlântica. A Fazenda foi adquirida pela Sociedade para a Conservação
das Aves do Brasil - SAVE Brasil, em 2004 e, vem desenvolvendo, nessa área, pesquisas científicas e
educação ambiental.
Nos levantamentos de aves na Fazenda Pedra D'Antas, foi registrada a ocorrência de 250 espécies de
aves e, dentre elas, nove globalmente ameaçadas de extinção. Também foram registradas espécies
endêmicas de bromélias e de orquídeas. Que privilégio conhecer este “santuário”, concordam?
O mais surpreendente é o Jardim dos Beija-flores, sem comentários a mais. Confira e depois comente
no Instagram @descubrapernambuco. Preparado para mais emoções?
Pois bote o pé na trilha e siga o caminho em meio à Mata Atlântica observando aves e outros animais,
além de uma rica flora.
Agendamento por meio do tel.: (81) 9.8117.2017
e-mail: aves@savebrasil.org.br/serradourubu@savebrasil.org.br. Facebook: @serradourubu
Hummm!!! Que maravilha, hem!!! Gostou faz dicas? Fique atendo que tem mais.
E BORA PERNAMBUCAR, sabe por que?         

Dicas: O almoço poderá ser em Lagoa dos Gatos e, no retorno ao Recife, se sentir fome, que tal
uma parada em algum posto de gasolina com loja de conveniência? ou em Gravatá, na margem da
rodovia BR-232, para um café com pamonha e outras guloseimas?

 



  
  
       
         
 
     

