paudalho
 40 km
 BR-232/BR-408 (rodovia que dá acesso ao Terminal Integrado de Passageiros e à
ARENA PERNAMBUCO)

O acesso ao município se dá por duas rodovias duplicadas e de ótimo estado de conservação.
São bem sinalizadas e monitoradas.
É bom rever todos os itens importantes do veículo bem antes de colocá-lo na estrada.
Apoio na área de alimentação e de abastecimento se dá a partir de Paudalho, portanto, se sair sem
tomar o café da manhã, vale uma paradinha no Restaurante Sabor do Sertão, no km 40 da BR-408.
Para fazer alguns percursos a pé, já que quase tudo fica pertinho, é bom não esquecer do chapéu ou
boné, do tênis, da camisa com UV, do protetor solar e uma garrafinha de água para se refrescar de
vez em quando.
São tantas as opções em Paudalho, que vale a pena se programar para 2 dias ou mais.
Faça o seu roteiro a partir dos atrativos a seguir.
Localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, o município tem forte vocação para as práticas
do turismo: Religioso, Histórico e Cultural, Turismo Ecológico e Turismo Rural. Destaca-se como
importante centro de peregrinação religiosa à Igreja de Nossa Senhora da Luz do Engenho Ramos.
Lá está a dita milagrosa imagem de São Severino (ápice da peregrinação: Domingo de Ramos).
Paudalho também encanta pelo conjunto de templos católicos do século 17, pelos casarios, alguns
decorados com azulejos portugueses, e por um carnaval de raiz, com grupos de maracatu rural, ursos,
troças e caboclinhos. A cidade é marcada pela história e suas terras começaram a ser exploradas em
fins do século XVI. O nome da cidade do Paudalho surge da derivação de uma árvore secular que
exala cheiro semelhante ao do alho encontrada à margem esquerda do Rio Capibaribe.
É possível encontrar alguns desses exemplares da árvore no centro da cidade.
     
- situado no centro da cidade (Praça Santa Tereza) o sítio histórico é
composto por um conjunto arquitetônico - Igreja Santa Tereza D’Ávila de 1711, o Casario do
século XIX e a Estação Ferroviária datada do século XIX.
  - situada no Distrito de Desterro, datada
do final do Século XVII.
    - datada do século XVIII e está localizada
no Distrito do Rosarinho (3.5km do centro de Paudalho), na praça central, onde há dois pés de
centenários de figos.
 - monumento histórico de construção inglesa datada do século XIX, situado no
centro da cidade sobre o Rio Capibaribe. Patrimônio tombado desde 1980 pela FUNDARPE.
    - datada do século XVIII situada na Praça
Joaquim Nabuco, centro da cidade.
 – composto pela Matriz do Divino Espírito Santo (final do Séc. XVIII); casarios
séculos XIX e XX e o Paço Municipal datado do séc. XX.
Nossa toda essa parte central é muito linda. São belos exemplares da arquitetura.
Partindo para a área rural:
   - construído no século XVII e situado no alto de uma
colina, o engenho que ajudava a movimentar a economia estadual com a produção de cana de açúcar
e hoje destina parte de suas terras as atividades do turismo rural. Muito bem cuidado e uma acolhida
incrível!
   - centro de peregrinação, lugar onde a fé se materializa.
O Santuário de São Severino do Ramo está localizado nas terras do antigo Engenho Ramos,
a 10 minutos do centro do Paudalho. Para quem é religioso(a) bata 3 vezes na porta da igreja e faça
3 pedidos a São Severino do Ramos.
 - fundado no dia 07/09/1974, a sua sede está localizada em Guadalajara a
9km do centro de Paudalho. Na sede é possível vivenciar a essência do Maracatu de Baque Solto,
uma experiência para não esquecer.
Na área rural, além do  , a   
 são locais com muitas opções de lazer, de descanso e de contemplação.
 - no retorno ao Recife, ponto de parada para o lanche onde se pode degustar as
maravilhas da acerola, como o tradicional sorvete, picolé e suco da acerola, mas existem outras frutas
também. A Estação Acerolândia ainda oferece visitação ao Museu Seu Alcindo (rural e contemporâneo)
e a trilha mirante da mata para a observação da fauna e flora da Mata Atlântica.
No município, além do Restaurante Sabor do Sertão, o Panela Cheia PRIME está localizado na BR-408
a 2,5km da sede municipal, oferecendo uma gastronomia típica regional.

Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, Juventude e Lazer – Tel. (81) 99781-0201
Site: https://www.paudalho.pe.gov.br/portal/pontos-turisticos/

www.instagram.com/restaurantesabordosertao
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