PESQUEIRA, SANHARÓ E BELO JARDIM


Dicas para planejar e seguir em viagem
Para garantir sua hospedagem é importante fazer a reserva com antecedência. Sair cedo do Recife é a
melhor coisa, pegar a saída da cidade bem tranquila.
Este roteiro está recheado de atrativos turísticos incríveis. Você escolhe o que interessa mais e faz a
sua programação, tá? Três dias, não são suficientes? Fique quatro ou cinco dias, você decide, viu?
Pegou a estrada? Muita atenção à sinalização rodoviária e às lombadas eletrônicas para não ter
aquele prejú, tá? Bom!! Saiu cedo, que tal aquele cafezinho bem pernambucano com tapioca,
cuscuz, macaxeira, um queijinho assado e muito mais, hem? Na BR-232 há várias opções em
Vitória de Santo Antão, Gravatá, Bezerros e em Pesqueira.
Quer comprar umas coisinhas deliciosas para lanchar durante esses três dias? Dá uma paradinha em
Sanharó naquelas lojinhas localizadas na margem direita da rodovia e escolha à vontade – doces,
salgados, biscoitos, bolos, etc.
Chegando em Pesqueira, faça logo o check in e pé na estrada rumo ao Santuário de Nossa Senhora
das Graças, lá em Cimbres.
Com base nas informações, você faz o seu roteiro de acordo com seus interesses e tempo disponível.

1º Dia

PESQUEIRA

  215 km
 BR-232, BR-316, PE-116, BR-428, BR-122

  
  
A história de Pesqueira começou por volta de 1671/1672 com a fundação de uma missão da
Congregação do Oratório pelo padre João Duarte do Sacramento. Essa missão foi fundada junto
à tribo cariri de nome Xukuru que habitava a serra do Ororubá (ou Urubá, ou até Ararobá, como
aparece nos registros mais antigos). O local foi batizado pelo padre como Missão de Nossa Senhora
das Montanhas, também chamada de Missão de Ararobá, que depois se tornou Monte Alegre e
finalmente Cimbres, quando foi elevada à categoria de vila em 3 de abril de 1762. Em 1880 a vila foi
elevada a cidade com o nome de "Santa Águeda de Pesqueira", que não vingou e ficou conhecida
pelo nome de "Pesqueira" simplesmente. A vila de Cimbres foi a ela anexada e, juntas, Cimbres e
Pesqueira formaram o Município de Cimbres até 1913, quando "Pesqueira" passou, definitivamente,
a ser o nome do município, passando a antiga sede a distrito. Humm!!! Interessante!
E aí? Vamos conhecer a cidade de Pesqueira?

Única aparição no Brasil e uma das cinco no mundo. No dia 6 de agosto de 1936, Nossa Senhora das
Graças apareceu para as meninas Maria da Luz e Maria da Conceição, então, o pai delas mandou
construir o santuário localizado no Sítio da Guarda, distrito de Cimbres, terra dos índios Xucurus.
Ao chegar ao santuário, há uma escadaria de mais ou menos 300 degraus, intercalados por rampas
para se chegar à santa. A partir de Pesqueira, são 23km, e o acesso é feito pela PE-218.
No retorno à sede do município, vale a pena almoçar no Restaurante e Bar do Papa (com cardápio
variado, com destaque, a buchada com pirão. E, na saída, uma visita ao:
 (antigo cruzeiro da cidade), lá há uma capela, lojinhas de artesanato e uma bela
vista da cidade.
Depois dessa maratona, sugere-se um descanso e, em seguida, um passeio pela cidade para conhecer
e admirar o casario desta bela cidade:


Construído no ano de 1925. Foi restaurado em 1990 e é utilizado por órgão da Prefeitura Municipal.
    
Teve início na cozinha da casa. Na primeira década, funcionou no fundo da casa, em seguida assumiu
um prédio independente. Em 1910 a Peixe recebeu o Grande Prêmio na Exposição Internacional de
Bruxelas (Bélgica). Em 1911 ganhou o Diploma de Honra na Exposição Industrial do Centenário da
República Argentina e o Grande Prêmio da Exposição de Turim, na Itália. Nesse mesmo ano, Maria
da Conceição Brito, responsável pelo empreendimento, já dirigia 221 operários, com uma produção
diária de 30.000 quilos de doce. O prédio é de arquitetura imponente, típico das construções
industriais da época.

Esta surgiu, em 1906, com os irmãos Antônio e José Didier. Teve sua importância no período industrial
do município, pois funcionava tanto como indústria de goiabada como da agroindústria tomateira.
Outras frutas fizeram parte dos produtos aí processados - banana, caju, jaca, abacaxi, e maracujá –
como doces, sucos e conservas.

Em 1920 o casarão já existia, na então chácara do Industrial Cândido de Brito, fundador da Fábrica
Peixe. Chama a atenção pela sua beleza.

Foi a primeira casa comercial do grupo José Araújo.
 
Construção típica do início do século XX. A casa pertenceu à Sra. Marieta Didier Pitta, a matriarca
das indústrias de Doces Rosa.
  
Construída no século XIX, em estilo neoclássico, foi residência de Antônio Didier, irmão de José
Didier, fundador da fábrica de doces Rosa.

2º Dia

PESQUEIRA
Depois do café da manhã, check-out e vamos andar ou seguir de carro pelas ruas para conhecer
interessantes atrativos. Observar o castelo de Pesqueira que é fantástico!!!! Infelizmente, não é aberto
para visitações.

O castelo foi construído ao longo de 20 anos. De fato, foi a concretização do sonho de Edvonaldo
Torres, comerciante no município.

Museu de Arte Sacra de Pesqueira
O Palácio Episcopal abriga o Museu de Arte Sacra de Pesqueira que conta com um acervo bastante
significativo. A edificação fica ao lado da Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens.

Um acervo composto por máquinas, fotografias e documentos sobre a história das antigas fábricas
de doce de Pesqueira, em especial, da Fábrica Rosa que pertenceu à família Didier. Essa fábrica foi
vendida, em 1975, a Severino Paixão. Em 1996, a fábrica encerrou as atividades quando completaria
90 anos, porém, quando seria celebrado o seu centenário, os descendentes do Sr. Severino Paixão,
presenteou a cidade com esse Museu.

Seu acervo é rico e bem variado. É composto por objetos que Francisco Neves colecionou ao longo
de sua vida: piano, rádios, relógios, inclusive de parede, câmeras fotográficas, diversos tipos de
máquinas, móveis, entre outros. Ele está localizado no Centro Comercial Rosa.

Catedral de Santa Águeda (com relíquias de Santa Águeda)
Foi o segundo templo a ser construído em Pesqueira. A pedra fundamental data de 27 de dezembro
de 1852, mas, por vários fatores, a sua conclusão só se deu em 1889.

A igreja atual foi construída em 1825. Em 1876 o Pe. Joaquim Arcoverde Cavalcanti (Cardeal Arcoverde),
natural de Cimbres, celebrou sua primeira missa, mais tarde veio a se tornar o primeiro Cardeal da
América Latina. Foi a primeira paróquia do sertão de Pernambuco.
  
Foi inaugurada em 1906, está em bom estado de conservação e pode ser visitada. A estação tem as
mesmas características das demais – estação, casa do chefe, banheiros públicos e bilheteria. Foi nessa
estação que o primeiro Bispo de Pesqueira, Dom José Antônio Lopes desembarcou, no ano de 1919.
Muito massa, não, hein? E agora, no seu ritmo, vamos seguir para SANHARÓ.

3º Dia

SANHARÓ

   15 km
 BR-232

*Indicações das Secretarias ou Diretorias de Turismo de cada município. Dê uma pesquisada sobre
cada lugar antes de viajar, ta? Escolha a que for mais interessante para você.
Pesquisa:
Site do IBGE - https://cidades.ibge.gov.br
Inventário Turístico de Pernambuco


 

 


        
        
  
   


Fontes históricas revelam que o povoamento das terras do município teve início entre fins do
século XVIII, por portugueses, quando da doação da sesmaria da Ororubá a José Vieira de Melo.
O primeiro local da penetração foi área territorial onde atualmente se localiza a Vila de Jenipapo,
seguindo-se as demais regiões. A povoação do Sanharó foi fundada por José Francisco Leite, que em
princípios do século XVIII atuou no cartório de órfãos e de paz. A origem do topônimo vem da
existência de uma árvore onde havia um ninho de abelhas denominadas sanharó que significa, no
vocábulo indígena: zangado ou excitado. O distrito foi criado com a denominação de Sanharó, pela
lei municipal nº 18, de 12 de novembro de 1912, subordinado ao município de Pesqueira.
Foi elevado à categoria de município com a denominação de Sanharó, pela lei estadual nº 375, de
24 de dezembro de 1948, sendo assim desmembrado de Pesqueira e instalado em 12 de janeiro de
1949. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/ brasil/pe/sanharo/histórico.
Caso pernoite no município, a dica é acordar, e logo cedinho, visitar a Fazenda Teixeira, a apenas 1km
do centro para acompanhar a ordenha das vacas no curral e conhecer o processo de fabricação do
queijo, fazer a degustação e as compras, se assim desejar. Em seguida, uma paradinha na Praça da Vaca
– monumento símbolo da principal atividade econômica do município, produção de leite e de
laticínios. Ainda na praça, em alto relevo, um resumo da história de Sanharó. Próximo a esse local,
a “Vitrine do Queijo”, na margem esquerda da BR-232, para quem vem de Pesqueira, onde podem ser
adquiridos não só queijos, mas carne de sol, ovos de capoeira, doces, bolos, biscoitos, entre outros.
Em seguida, vamos conhecer:

Às margens do Rio Ipojuca, onde a cidade recebeu o nome de Sanharó, quando abelhas do mesmo
nome foram encontradas numa frondosa árvore, o Jequitibá (dentre os nomes dados - Pau de Caixão).

Foi inaugurado em 2014 para abrigar uma diversidade de peças sobre a história da cidade.
O acervo foi composto com doações de peças pertencentes a várias pessoas da cidade.
 
A Estrada de Ferro Central de Pernambuco data de 1885 e aos poucos se estendeu para o interior.
Sanharó foi contemplado e mantém as edificações da estação.

Como registrado anteriormente, a povoação do município de Sanharó se deu no princípio do século
XVIII. A Capela de Coração de Jesus erguida na época em que ainda era povoado. Em 1954, passou
a paróquia com grande reforma.
 
Inaugurada em 2015, hoje conta com cerca de 21 associados que trabalham com uma diversidade de
materiais e os transformam em peças artesanais muito bonitas.

Localizado a cerca de 11 km da sede do município. Ao chegar no distrito, visita à:
¡- construídas pelo Sesmeiro de Cimbres (sesmaria
de Ororubá) Santos Coelho. Após a sua morte, quem assumiu a Sesmaria transformou a casa grande
em casa de veraneio foi Domingos de Souza Leão (Fazenda Jenipapo, Sanharó, Pernambuco, 16 de
dezembro de 1819), hoje vila de Jenipapo.
 - Local ideal para os apaixonados por aventura. Moradores
da localidade relataram que, em 2005, a família de Deodécia Borjes, juntamente com o Frei Nunes do
Recife, Amaro Coelho e sua esposa Josefa, introduziram, no alto do morro, uma cruz para simbolizar
o marco cristão dos devotos do padroeiro do distrito que é Santo Antônio. Do alto do morro, uma
visão fantástica do distrito e do vale. O acesso é difícil e se dá por uma caminhada íngreme em “S”,
levando 40 minutos com um grau de dificuldade 4 em se tratando de trilha com aclive de difícil
acesso, numa escala de 1 a 10, informa a Secretaria de Turismo do Município.
Quem topa fazer essa subida??
    – localizado, a 12 km da sede do município, no distrito de
Mulungu, na Fazenda Pedra Cumprida. Chegando ao distrito é necessária uma caminhada de 5km
até o local. O sítio impressiona a comunidade científica brasileira e, até mesmo, a internacional por
sua enorme concentração de registros rupestres, sobretudo pinturas.
¢£ – De acordo com o Sr. José Nilton Brito, o local
foi denominado de “Esconde Negros” porque a sua tataravó desse senhor, a Sra. Liberata Zeferino de
Freitas era a favor da liberação dos escravos e, por isso, os escondia escondidos até poder
transportá-los para o Recife e lhes dava alforria.
Em cada município, mais e mais surpresas, hein!!! Que lugar legal.

4º Dia

BELO JARDIM

 15 km
 BR-232

 
No local onde atualmente se encontra a sede do Município de Belo Jardim, havia em 1853, uma
fazenda de criação, de propriedade do senhor Francisco Cordeiro Wanderley. Em 1854, instalou-se
uma feira na localidade, que na época era um povoado conhecido pelo nome de Capim.
Com o crescimento da povoação, surgiu a ideia da construção de uma casa de orações, sendo
edificado então, um simples oratório. As missas realizavam-se aos domingos, com a colaboração do
vigário de Brejo da Madre de Deus. Entre 1872 e 1873, pessoas da localidade edificaram uma capela
sob a invocação de Nossa Senhora do Bom Conselho, e posteriormente outra igreja foi levantada, em
homenagem a Nossa Senhora da Conceição, que é a atual matriz. Em 1881, o missionário capuchinho
Frei Cassiano de Comacchio, durante uma prédica, levou ao conhecimento dos fiéis que a partir
daquela data, o município passaria a ter o nome de Belo Jardim.
 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/belo-jardim/historico
A cultura belo-jardinense baseia-se em uma forte influência da música. Conta com duas escolas de
música muito importantes, que fizeram e ainda fazem história na cidade. A Filarmônica São Sebastião
fundada em 20 de janeiro de 1887 e a Sociedade de Cultura Musical fundada em 08 de fevereiro de
1935. A cidade é conhecida como a “Terra dos músicos”.
 as principais atrações turísticas do município estão concentradas na Zona Rural, tais como:
Memorial Frei Damião, Centro de Artesanato Sítio Rodrigues, Centro de Artesanato Tareco e Mariola,
Memorial Belo Jardim, Santuário Nossa Senhora de Todos. O acesso deve ser feito com condutor e
haverá necessidade de um veículo adequado às estradas não pavimentadas. Há também cachoeiras
próximas à sede do município, cujo percurso poderá ser feito por trilha ou veículo especializado.
A sugestão da manhã é a visita aos seguintes atrativos:

Entre 1872 e 1873 construíram uma capela no tambor, consagrada a Nossa Senhora do Bom Conselho.

Em 1830, construíram a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, localizada na Praça que recebeu
o mesmo nome da santa. Sendo a padroeira da cidade, tem suas festividades no dia 8 de dezembro,
o co-padroeiro é São Sebastião cuja celebração festiva é vivenciada no dia 20 de janeiro.

Foi fundado em 2018. Conta com várias galerias dos padres, dos prefeitos e da cultura local,
além de guias explicativos para auxiliar na visitação.
 
Aqui, exposição e venda de peças da maioria dos artesãos do município. Um lugar especial, com
objetos artesanais em madeira, tecido, barro, entre outros, além de licores.
 , construído por um dos maiores nomes de Belo Jardim a
senhora Conceição Moura, contando com a representação de todas as Marias e Nossas Senhoras em
um só lugar. O santuário fica na margem direita da BR-232, sentido Recife e atenção à placa indicativa,
fica bem perto da saída da cidade. É preciso agendar pelo tel.: (81) 3726-4305
No retorno ao Recife, atenção à sinalização rodoviária e às lombadas eletrônicas.
No percurso, os pontos de apoio estão localizados na BR-232. Ficou com gostinho de quero mais?
Eu também, vamos voltar, isso é certíssimo!
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MEIOS DE HOSPEDAGEM
 
-Pousada Arawi (Pousada Ecológica)
PE 219- Serrinha
Tel.: (87) 98149-7003
www.arawipousada.com
@arawipousada
-Hotel Estação Cruzeiro
Praça Manoel Caetano de Brito, 50-Centenário
Tel.: (87) 3835-8650
-Hotel Acauã
BR 232, Km 214, s/n- Vila Anápolis
Tel.: (87) 3835-1720
-Independente
Praça Comendador José Didier- São Sebastião
Tel.: (87) 3835-3769

-Hotel e Churrascaria Asa Branca
BR 232, Km 186, s/n- Distrito Industrial
Tel.: (81) 3726-1764 / (81) 99107-9708 (whatsapp)
 

-Restaurante Panela de Barro
-O Rei do Mocotó
-Churrascaria Boi na Brasa
-Churrascaria Asa Branca

