PAUDALHO

Day use no Engenho São Bernardo
 

 37km
BR-232/BR-408

paudalho

As terras desse município começaram a ser exploradas, no final do século XVI, a partir
do corte do pau-brasil, tão comum nas nossas florestas. Lembram dos estudos de
história, quando estudou o Ciclo do Pau-Brasil? Primeiro produto a ser explorado pelos
portugueses no período pré-colonial. Do tronco dessa árvore era extraída uma
coloração vermelha, bastante usada pelos indígenas e depois, para tingimento de
tecidos. O povoado propriamente dito, surgiu no entorno do engenho Paudalho, de
propriedade do português Joaquim Domingos Teles. O município foi constituído em 3
de abril de 1893, conforme ofício do seu prefeito ao governador do estado,
informando o ato. Já o nome da cidade de Paudalho, conforme pesquisadores, surgiu
do cheiro exalado de uma grande árvore secular bem semelhante ao do alho. No seu
centro, uma riqueza do patrimônio material e imaterial. Vamos conhecer Paudalho e
curtir o Engenho São Bernardo? Vai ser muito massa!!!
•   
O Engenho foi adquirido, no século XIX, por Herculano Bandeira de Melo,
governador de Pernambuco no período de 1908 a 1911. Ainda pertencendo à
família, tem 200ha de Mata Atlântica dos seus 940ha. Está localizado a 40 km
do Recife e o acesso a ele se dá pela BR-232, BR-408 e, chegando a Paudalho a
Estrada de São Severino do Ramos (atenção à sinalização). Em suas terras
cultiva-se a cana-de-açúcar e seus proprietários passaram a ofertar
experiências da vida no campo e atividades importantes à formação de crianças
e jovens em visitas pedagógicas. Muito massa, hein!!! O dia no campo inclui:
banho de bica e de açude, pesque e solte, tem estradas próprias para rally e
comidas deliciosas. Já se programou para pagar a estrada?
Contato para agendamento do day use- Tel.:(81) 3636.1273/9.9952.0177
Duração do day use: das 9h às 16h
Ideal para: visitas pedagógicas, grupos da terceira idade e eventos sociais,
como aniversário, batizado, casamento, confraternizações.
E, ainda mais surpresas! O restaurante Sabor do Sertão (BR-408, km77), com
uma comida regional divina, tapiocaria, lanchonete e uma loja de artesanato
num ambiente rústico e charmoso. Nos finais de semana passeio a cavalo e
charrete para as crianças. Que massa!!!
O restaurante é uma parada obrigatória para quem viaja em direção aos
municípios da Zona da Mata Norte e do Agreste Setentrional.
Horário de atendimento: de terça-feira a domingo e feriados
Refeições: café da manhã e almoço
E vamos turistar no centro de Paudalho?Depois de um dia de tantas experiências, que
tal dar uma entrada na cidade de Paudalho e conhecer seus importantes atrativos? Ao
retornar à BR-408, se ligue no retorno ao Recife e na entrada à cidade. Bem no centro,
um belo casario, igrejas - a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, a Igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos (século 18); a antiga Estação Ferroviária
(1881); a Ponte do Itaíba estrutura de ferro e de alvenaria (século XIX). Diga aí!!! Valeu
a pena essa entradinha, não foi? Volte para sentir a história e a cultura desta bela
cidade caminhando pelas ruas e entrando em todos os seus atrativos e ainda conhecer
o Santuário de São Severino dos Ramos, um centro importante de romaria que atrai
fiéis de todos os estados. E vamos voltar a esta região de engenhos, maracatus,
caboclinhos, cavalos marinho, artesãos, comidas típicas, entre outras belas surpresas e
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