SÃO JOSÉ DO BELMONTE/TRIUNFO/SERRA TALHADA
Roteiro de quatro a seis dias

 
  

 

DICAS
O caminho até o sertão é sempre longo, mas se chega rapidinho, sabia? Belas paisagens, paradinhas
para degustar bolos e doces deliciosos. Que tal sair cedinho do Recife ou de outra cidade rumo ao
Sertão Central e ao Sertão do Pajeú? Muita coisa massa pra gente curtir, vamos nessa?
Pois bem, bote logo o pé na estrada com atenção à quilometragem, sinalização e lombadas
eletrônicas. Faça seu roteiro. Escolha o que mais interessa dentro da sua disponibilidade de tempo.
É sempre bom levar um casaco porque a noite sertaneja é mais fresca, principalmente, em Triunfo.
Lembre-se sempre do chapéu ou do boné, do protetor solar, do tênis e da roupa com UV.
Seguindo pela BR-232, há muitas opções de café da manhã, mas você escolhe onde fica melhor pra
você dar aquela paradinha. Em Vitória de Santo Antão – no Cabana de Taipa, um café regional bem
típico; em Gravatá – no Rei da Coxinha ou no Campo da Serra; em Bezerros – na Norte Bolos.
Mais pra frente, em Sanharó, em Pesqueira, em Arcoverde, ou em Custódia.
Vale a pena dar uma paradinha em Sanharó para comprar guloseimas e ir lanchando dentro do carro.
Deu fome? O almoço pode ser em Pesqueira – opções na cidade ou em Arcoverde, no restaurante
ao lado do Hotel Cruzeiro localizado na margem direita da rodovia, sentido interior do Estado,
ou em Custódia.
A hospedagem será em São José do Belmonte e em Triunfo. Sim!!!! Fez a reserva?
Cuidado para não ficar na mão. A procura é muito grande.
Seguem informações sobre vários atrativos turísticos em cada município deste roteiro e você
escolhe o que quer conhecer e fazer, certo? Tudo a seu tempo, nada com hora marcada e corre-corre.

SÃO JOSÉ DO BELMONTE
  473 km
BR-232, PE-430

Uma cidade com grande potencial para o turismo.
São José do Belmonte é uma pacata cidade situada na região do Cariri, na divisa com o Ceará com a
Paraíba, ficando a apenas 20km do entroncamento com a BR-232, principal rodovia do estado,
que interliga o litoral ao interior.
A cidade organiza todos os anos, no último final de semana de maio, uma série de eventos que
acontecem no centro da cidade e na zona rural os quais tiveram como inspiração o romance
“A Pedra do Reino”, de Ariano Suassuna. Na ocasião, a tradição medieval é revivida sendo
ambientada no cenário sertanejo, na linha do Movimento Armorial.
A festa, conhecida coletivamente como Cavalgada à Pedra do Reino, é composta por diversos
momentos, dentre os quais, os mais importantes são a Cavalhada Zeca Miron, na tarde do sábado,
e o espetacular cortejo da Cavalgada à Pedra do Reino, na manhã do domingo.
Além da Cavalhada e da Cavalgada, a festa é embalada por uma série de atrações da tradição
cultural local (reisado, violeiros, bacamarteiros, banda de pífanos, etc.) que se apresentam na
Praça Sá Moraes na manhã de sábado.
Já tinham ouvido falar nesse evento?
Aposto que não. É incrível!! Vale a pena mesmo curtir todos os momentos.
No entanto, São José do Belmonte não é apenas a Cavalgada à Pedra do Reino no final de maio.
A cidade conta com diversas outras atrações, que podem ser visitadas em qualquer época, e que
com certeza justificam a visita. Vamos às sugestões.

º

SÃO JOSÉ DO BELMONTE
Logo na chegada, dê uma parada no  para conhecer e admirar essa obra de arte que
evoca e homenageia o escritor, mestre e imortal da Academia Pernambucana de Letras – Ariano
Suassuna, um defensor da cultura popular.
Daqui a sugestão é ir direto para o hotel, fazer o check in, dar uma descansada e, em seguida, sair
para conhecer os atrativos turísticos da cidade.
 – Um lugar massa. Você vai ficar impactado. Um castelo icônico que mistura história,
arquitetura “armorial” e arte popular sertaneja. A enigmática construção concentra um acervo
fantástico. Uma visita guiada bem tranquila percorrendo todos os andares por cerca de 1 h. Ir a
São José do Belmonte e não conhecer esse castelo, é o mesmo que ir à Roma e não ver o Papa.
É preciso agendar por meio do telefone: (87) 99650-0123, de preferência antes de chegar à cidade.

Na edificação funcionou um antigo armazém de borracha de maniçoba no início do século XX.
Localizada na Praça Pires Ribeiro, abriga o espaço museológico da cidade onde é contada grande
parte da história da “Terra da Pedra do Reino”. Super bem estruturado, vale a pena conhecer.
Agendamento da visita: (87) 99652-9650

O seu acervo é composto de quadros, livros, documentos e fotos relacionados com o movimento
sebastianista da lendária Pedra do Reino. Uma dica: leia sobre o sebastianismo antes de viajar.
Assim, as visitas e as explicações ficaram bem mais ricas e claras, tá?
Endereço: Rua Manoel Lucas de Barros, no centro da cidade.
Agendamento da visita: (87) 99652-9650
    
Na mesma praça da Casa da Cultura, bem no centro histórico da cidade, encontra-se a casa. Vocês
conseguem imaginar o que aconteceu nessa casa? Vejam só: ao alvorecer do dia 20 de outubro de
1922, a casa foi atacada por cangaceiros dentre os quais o célebre Lampião. Durante o massacre o
coronel Luiz Gonzaga Gomes Ferraz, rico proprietário e comerciante do lugar, foi barbaramente
assassinado. Que loucura, hein!!! A visita interna à casa não é possível.
Depois de uma longa viagem e de visitar esses locais incríveis, a fome está chegando ou já chegou,
não é mesmo? Na Praça Sá Gonçalves, há várias opções para jantar, comer os quitutes de uma ceia
regional ou simplesmente lanchar. E depois, dormir cedo, sabe por que? Amanhã vamos botar o
pé na estrada não asfaltada, rumo à Pedra do Reino. Para chegar lá é preciso a companhia de alguém
da cidade, sugestão: Valdir Nogueira – (87) 99652-9650 (agendar com antecedência).

º

SÃO JOSÉ DO BELMONTE e triunfo
Todo mundo acordando cedo, tomando café e fazendo o check-out. O destino de hoje é a Serra do
Catolé, vamos nessa? Não esqueçam o tênis, o repelente, o boné, água e o celular para registrar tudo!!
Tudoooo mesmo!!!! Alguns trechos da estrada não são asfaltados.
 
Localizada na parte mais alta da Serra do Catolé, com uma visão de cortar o fôlego, a incrível gruta de
pedra ficou famosa desde que o rei do cangaço – Lampião - aí esteve em março de 1924, logo após
ter levado um tiro no pé durante combate com uma força volante policial.

Ex-líbris (vou logo dizendo o que significa, tá? – Aquilo que representa algo ou alguém, como o
Big Ben que simboliza Londres ou o Cristo Redentor que representa o Rio de Janeiro) de São José do
Belmonte, palco de um sangrento movimento sebastianista do século XIX. O cenário inesquecível e
místico, inspirou e enriqueceu alguns dos mais famosos romances de Ariano Suassuna como o da
Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta, uns dos mais celebrados da literatura de
língua portuguesa dos nossos dias. Aposto que você vai sentir uma sensação incrível e difícil de
expressar ao admirar esse lugar.

Espaço escultórico idealizado por Ariano Suassuna localizado em frente aos dois monólitos que dão
nome ao lugar. É um santuário ou uma espécie de “Evangelho em Pedra” e ao ar livre em que desenhos
armoriais ganham forma, misturando o sagrado com o profano e reproduzem o universo místico do
Romance da Pedra do Reino. Depois de admirar esse lugar massa e ouvir as informações sobre esse
lugar, chegou a hora do almoço no Tempero do Reino, no próprio sítio histórico. O cardápio?
Hummmm!!! Aquela comidinha caseira feita pelas mãos caprichosas de dona Quininha.
Vale a pena conferir. Esse ambiente simples e rústico, guarda uma pureza e um charme integrados à
natureza. Reparem as pinturas das janelas e das portas da pequena casa/restaurante.
: Depois desse passeio fantástico, pé na estrada com destino à cidade de Triunfo mas, com uma
paradinha no  que fica a 20km, no sentido Serra Talhada e Triunfo. Sabe onde
será a parada?  - pra quê? Tomar um café bem típico sertanejo com o
tradicional doce de leite, “o melhor do sertão”. Bom Nome é terra natal do célebre 
(1926/2006), famoso maestro, arranjador, compositor e saxofonista, famoso no exterior, e um dos
maiores nomes da música brasileira de todos os tempos. Eu não sabia... e vocês? Muito orgulho, hein??

º

triunfo

  93km
 PE-430, BR-232, PE-365

 atenção à sinalização rodoviária. Dúvidas?? Consulte nos postos da Polícia Rodoviária Federal
ou nos postos de abastecimento.

No final do século XVIII a serra da Baixa Verde, habitada pelos índios Cariris, era arrendada a
Domingos Pereira Pita, que depois se tornou proprietário. Nessa época, chegou à Baixa Verde o
missionário capuchinho frei Vidal de Frescolero, conhecido por frei Vidal da Penha, fixando residência
no sítio Baixa Verde, numa pequena área cedida pelo proprietário. Em novembro de 1803, o frei
mudou-se para Cabrobó, logo após o missionário frei ngelo Maurício Niza assumiu o seu lugar.
Este, construiu, na Baixa Verde, uma capelinha sob a invocação de Nossa Senhora das Dores que
serviu de matriz durante muito tempo. Em seguida, legalizou a posse do terreno dos índios,
requerendo ao governador-geral da Capitania, Dr. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, meia légua
quadrada de terra, a qual foi concedida em sesmaria a 8 de outubro de 1812; os marcos foram fincados
nos lugares denominados Aquiraz, Jaleco, Água Branca e Jardim. O aldeamento, que nesse tempo era
um arraial de casas esparsas, foi se transformando pouco a pouco em um núcleo de população e de
casas alinhadas.
Assim, coube ao Frei ngelo os foros da fundação da cidade onde ele permaneceu até falecer, em
7 de junho de 1824. Outros habitantes foram chegando, atraídos pelas condições dos solos, fontes
perenes e vegetação sempre verde, fazendo assim com que a povoação fosse aumentando
com rapidez.
O nome de Triunfo teve origem numa luta ocorrida entre a poderosa família dos Campos Velhos, da
cidade de Flores, e os habitantes da povoação da Baixa Verde, os quais, querendo ver o progresso da
localidade, começaram com a criação de uma feira, com o que os Campos Velhos não ficaram
satisfeitos, procurando acabá-la por diversas vezes, até mesmo com prejuízo de vidas, mas não
conseguiram.
Tal fato fez com que os habitantes da Baixa Verde tratassem de sua independência, a fim de se libertar
dos Campos Velhos. Para isso, um abaixo-assinado solicitou da Assembléia Provincial e do Diocesano
que a povoação fosse transformada em freguesia é elevada à categoria de vila, o que de fato ocorreu
em 2 de junho de 1870, através da Lei Provincial nº. 930, que criou a freguesia de Nossa Senhora das
Dores, desmembrada da freguesia de Flores, e elevou a povoação de Baixa Verde à categoria de vila,
com a denominação de Triumpho. Em 13 de junho de 1884 através da Lei Provincial nº. 1.805, foi
criada a comarca de Triunfo e com isso a vila da Baixa Verde foi elevada à categoria de cidade.
Conhecida como o Oásis do Sertão e como a cidade que tem o ponto mais alto de Pernambuco, o
Pico do Papagaio com 1.260m de altura em relação ao mar. Com seu clima ameno, casario, muros de
pedra, flores, Triunfo tem atraído um fluxo grande de turistas. Vamos conferir porque tanta gente está
indo pra lá?

Se quiser contratar guias ou condutores de turismo, entre em contato com a Secretaria de Turismo.
Quando chegar ao município, faça logo o check in no hotel ou pousada e vá curtir os atrativos.
º
– muito massa! Vai lá e tira várias fotos. Não esqueça de postar no Instagram.
 – interessante subir para ter uma vista geral da cidade. É bom verificar o horário do retorno.
   (para quem quiser curtir o lago pedalando).

 – foi instalado no prédio da antiga salgadeira, localizada no alto da Boa Vista.
Foi criado com o objetivo de salvaguardar a memória, perpetuação da imagem da careta
(folguedo popular único no Estado) de Triunfo e, também, gerar renda com a venda de artesanato
ligado ao careta, além de suas indumentárias.
º
  – Construído em 1922 e se destaca, dentre as demais edificações da
área central da cidade.
 – um trabalho muito massa! É bom conhecer
e divulgar.
 – com um acervo muito interessante.
 – em meio a jardins e belas áreas verdes, algumas edificações que abrigaram jovens de
Triunfo e de outras cidades para o estudo e internato. Hoje, é o Centro Pastoral Diocesano Stella Maris
para encontros da Diocese.
O Stella Maris é cercado por
  – construída em 1803, pelo frei ngelo Maurício Noza, no
local conhecido como Baixa Verde. A igreja é bonita e imponente.
  – sobre a vida e obra do famoso artista plástico.
  – um dos mais antigos, nessa temática, no Nordeste do país. Conta com valioso
acervo. Sua fundação data de 1975.
º
E agora vamos para a área rural, preparem-se porque é muito massa!!!
 – é um poço construído pelo Sr. Neco entre 1932 e 1938. Os filhos ainda
moram na localidade e contam a história.
– na realidade é uma gruta que recebeu esse nome porque diziam que, com
a expulsão dos holandeses, em 1630, alguns se esconderam nesse local.
  – aí vive uma comunidade remanescente de quilombo localizado na
área rural. Aqui é possível vivenciar algumas experiências próprias da cultura e dos costumes.
  ¡¢ – o acesso tem 7 km por estrada de difícil circulação, só é recomendável
subir em carro com tração nas 4 rodas ou outros que podem ser negociados no centro da cidade.
Chegando ao topo, um terraço com escultura do careta e um apoio ao visitante com venda de
artesanato, licores e o famoso doce de laranja da terra (Patrimônio Cultural de Triunfo)
º
 – uma visita interessante, para conhecer o processo de produção da Cachaça
Triumpho, da rapadura e do alfenim. Ao final da visita, degustação e, se gostou, você pode comprar
na loja do engenho. Visitação: diariamente das 8h30 às 16h30. Aos sábados, um forró pé de serra para
animar, caldo de cana, sorvete de rapadura e, alguns drinks e torresmo no Boteco do Engenho.
 £  £ ¤
  – um lugar de muitas histórias e de memórias registradas em seu mobiliário
e objetos. Uma coisa bem curiosa desta casa – metade dela fica em Triunfo – PE e a outra metade em
Princesa – PB. Por causa disso, Lampião aqui se escondia e mudava de estado conforme lhe convinha.
A casa foi construída no século XIX e pertenceu ao alferes João Timóteo de Lima, avô do juiz e
pesquisador sobre o cangaço, Assis Timóteo. Ainda na propriedade, lindos jardins, capela e cemitério,
e uma construção inacabada de um castelo.
¥ ¦¦ – conta com pista de Cooper, fonte de pedra, poço dos desejos,
gruta de Santo Expedito, jardins e cenário do espetáculo da Paixão de Cristo.
º
Deslocamento para Serra Talhada

serra talhada

  33 km
PE-365 (ao descer a serra, a BR-232 e a entrada da cidade à esquerda)

Em 1700, a área onde hoje se situa a cidade de Serra Talhada era uma fazenda de criação, pertencente
ao português Agostinho Nunes de Magalhães. A propriedade era chamada de Serra Talhada, em
virtude da forma de uma montanha existente nas proximidades, de formação granítica, tendo uma
de suas vertentes com a aparência de ter sido cortada a prumo. Com o auxílio do povo,
Agostinho Nunes ergueu uma igreja sob a invocação de Nossa Senhora da Penha, doando-lhe
patrimônio. Com a construção da igreja e, ainda, pelo fato de encontrar-se o local no centro de
várias estradas que se cruzavam, tais como a da Ribeira do Pajeú, a do Cariri Novo (CE), a do
Piancó (PB), entre outras, além da facilidade de obtenção de água, logo se formou um núcleo de
povoação que cresceu gradativamente. O povoado tornou-se distrito pela Lei Provincial nº 52, de
18 de abril de 1838, com a denominação de Vila Bela, integrando o município de Flores.
A mesma lei erigiu em freguesia a capela de Nossa Senhora da Penha da Serra Talhada, em Pajeú de
Flores. A freguesia foi provida canonicamente e instalada pelo padre Félix Marques Bacalhau,
seu primeiro vigário.
Pelo Decreto-lei Estadual nº 235, de 09 de dezembro de 1938, a comarca, o município e o distrito de
Vila Bela passaram a denominar-se Serra Talhada. Pelo mesmo decreto o distrito de Sítios Novos
passou a denominar-se Bernardo Vieira, o de São João do Barro Vermelho passou a Tauapiranga e o
de São Francisco passou a Pajeú. O Decreto-lei Estadual nº 336, de 15 de junho de 1939, confirmou
a mudança de denominação de Vila Bela para Serra Talhada. No quadro fixado para vigorar no
período 1944-1948 o município é constituído de quatro distritos: Serra Talhada (ex-Vila Bela),
Bernardo Vieira (ex-Sítios Novos), Pajeú (ex-São Francisco) e Tauapiranga (ex-São João do Barro
Vermelho). A Lei Municipal nº 24, de 02 de dezembro de 1948, criou os distritos de Caiçarinha da
Penha e Luanda (desmembrados do distrito-sede), integrados ao município de Serra Talhada.
Em divisão territorial datada de 1º de julho de 1950 o município aparece com seis distritos: Serra
Talhada, Bernardo Vieira, Caiçarinha da Penha, Luanda, Pajeú e Tauapiranga. A Lei Estadual nº 4.941,
de 20 de dezembro de 1963, desmembrou o distrito de Bernardo Vieira, o qual foi elevado à categoria
de município, posteriormente extinto em 03 de agosto de 1964 por acórdão do Tribunal de Justiça,
mandado de segurança nº 56.933, sendo seu território reanexado a Serra Talhada. Posteriormente
foram criados mais três distritos: Santa Rita (Lei Municipal nº 686) e Varzinha (Lei Municipal nº 687),

no dia 31 de janeiro de 1989, e Logradouro (Lei Municipal nº 800), em 25 de outubro de 1991.
Em divisão territorial datada de 15 de julho de 1999 o município aparece com nove distritos: Serra
Talhada, Bernardo Vieira, Caiçarinha da Penha, Logradouro, Luanda, Pajeú, Santa Rita,
Tauapiranga e Varzinha.
Fonte:http://www.bde.pe.gov.br/visualizacao/Visualizacao_formato2.aspx?codFormatacao=
745&CodInformacao=915&Cod=1
Humm!!!! Muitas mudanças ao longo dos anos, hein?
Entrando na cidade, que tal conhecer a Casa da Cultura e o Museu do Cangaço? Vamos nessa?
Vocês vão achar muito massa!!!!!

Uma bela e antiga construção que abrigou o Fórum e a Câmara de Vereadores. No seu acervo, peças
que pertenceram a pessoas ilustres da cidade. Nas imediações, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Penha, erguida na década de 30, do século XX.
 ¦ 
Possui um rico acervo sobre o cangaço e os cangaceiros, destacando Lampião, nascido no Sítio
as Pedras, em Serra Talhada. Terminadas as visitas, retorno ao Recife. No caso de não quererem pegar
a estrada, o município conta com boas pousadas. Outra opção seria fazer mais um pernoite em
Triunfo e no 6º dia, pela manhã, visita à Serra Talhada e retorno ao Recife.

Atenção às rodovias.
Almoço em Serra Talhada ou Custódia, ou ainda em Arcoverde.
Uma paradinha em Sanharó para compras de queijos, doces, bolos e biscoitos, carne de sol, ovo de
capoeira, entre outros produtos bem pernambucanos.
Lanches, ao longo da rodovia várias lojas de conveniência nos postos de abastecimento.
Foi uma longa viagem e muitos atrativos interessantes, grandes emoções e, ainda, vontade de
voltar. Acertei???
E então? §§§

MEIOS DE HOSPEDAGEM

-Pousada Santa Terezinha
Tel.: (87) 3884-1444 / 99958.2442
www.pousadastbelmonte.com.br
-Pousada Pedra Encantada
Tel.: (87) 98874-3875

-Hotel Aconchego Nordestino
Tel.: (87) 3831-7221
-Felipe Hotel
Tel.: (87) 3831-5947
-Hotel das Palmeiras
Tel.: (87) 3831-1625
-Pousada Lampião
Tel.: (87) 3831-1402
-Maria Bonita Pousada
Tel.: (87) 3831-1223

-CTL SESC Triunfo
Tel.: (87) 3846-2800
-Otellin Triumph
Tel.: (87) 3846-1244 / 99952-0052
-Pousada Alpes
Tel.: (87) 3846-1371
-Pousada Baixa Verde
Tel.: (87) 3846-1103 / 99622-0089
-Pousada Bom Jesus
Tel.: (87) 3846-1143
-Pousada Café do Brejo
Tel.: (87) 3846-1621 / 99910-3966
-Pousada Calugi
Tel.: (87) 3846-1784 / 99935-5501
-Pousada Certri
Tel.: (87) 3846-1563 / 99932-9435
-Pousada Encontro das Águas
Tel.: (87) 99651-8197 / 99911-5074
-Pousada Opção
Tel.: (87) 99635-1673
-Pousada Palhoção
Tel.: (87) 3846-1303 / 99621-8531
-Pousada Panorâmica
Tel.: (87) 3846-1790
-Pousada Rei do Caldo
Tel.: (87) 3846-1510
-Pousada São Luiz
Tel.: (87) 3846-1847
-Pousada São Paulo
Tel.: (87) 3846-1582
-Pousada Solar Triunfo
Tel.: (87) 99669-9049
-Pousada Pedra do Sossego
Tel.: (87) 98806-4472
-Portal Triunfo
Tel.: (87) 3846-1845
-Lar Santa Elisabeth
Tel.: (87) 3846-1236
-Mirante do Jatobá
Tel.: (87) 3846-3231
-Hostel Oasis do Sertão
Tel.: (87) 99154- 7951
-Convento São Boa Ventura
Tel.: (87) 3846-1237
-Stella Maris
Tel.: (87) 3846-1705
-Chalés Triunfo
Tel.: (87) 99623-1494
-Recanto dos Caretas
Tel.: (87) 99952-6660
-Monte Alegre
Tel.: (87) 99722-7425
-Triunfo Papo Hotel
Tel.: (87) 99955-2285
*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.


       
    
   

