Taquaritinga do Norte/ Toritama
e/ou Santa Cruz do Capibaribe
um roteiro ideal para quem gosta de frio,
natureza, trilha, um delicioso café e compras.

 


Programe sua saída com chegada em Taquaritinga antes do entardecer. O acesso ao
município pode ser via Paudalho, Carpina, Lagoa dos Gatos, Limoeiro etc. ou via Caruaru, esta
última opção torna-se melhor pela estrutura existente ao longo da rodovia BR-232. Você escolhe,
tá? Os dois acessos são bons. O município tem bons meios de hospedagem, inclusive hotel
fazenda. Bons restaurantes, onde o sucesso é o filé à parmegiana, mas há também os pratos
regionais. Há, ainda, agência de turismo receptivo e condutor de turismo, se precisar, o telefone
está logo aí.
Condutor de Turismo:
• César – (81) 99378.3755
Via Limoeiro
 190 km
   BR-232, BR-408, PE-90, PE-263
Via Caruaru
 195,3 km
   BR-232, em Caruaru - BR-104, PE-263

Taquaritinga do Norte
Uma tranquila cidade do interior que nasceu em meados do século XVIII e atrai o visitante pelo
seu clima frio e saudável, pela riqueza de sua paisagem natural e pelas oportunidades de viver
novas experiências. Hummmm!!! Quem não gosta disso tudo? Na área rural, Serra do Taquara (a
1.050 metros acima do nível do mar), com mirante e a Rampa do Pepê, própria para voo livre asa delta; a Pedra da Figura com inscrições rupestres e localizada na Fazenda Boa Vista; a Serra
do Cruzeiro (mirante - ponto de romarias durante o período da Semana Santa); os mirantes da
Serra do Cumbe e da Pedra da Lua com cruzeiro; a sementeira de café do Sítio Conceição; a
Igreja de Santo Amaro; a Capela de Nossa Senhora da Conceição (século XIX), situada no distrito
de Gravatá do Ibiapina; as praças sempre floridas.
º  
Chegando no final da manhã ou à tarde, que tal um passeio a pé para conhecer a cidade?
Andando pelas ruas, casas conservadas e bastante simpáticas, algumas com flores nas calçadas.
A Igreja de Santo Amaro (século XX) – lembre-se de bater 3 vezes na porta e de fazer 3 pedidos
ao santo, ele é forte, mas, se ele não atender nenhum, tenha certeza que não era possível ou foi
melhor assim. Na frente da igreja, a praça principal – diga se não é um charme? Cada canteiro
massa!!! No entorno da praça, restaurantes – você já pode escolher qual o que você vai almoçar
e jantar, lojas comerciais – acho bom entrar, sempre há boas surpresas. Ao final, um delicioso
cafezinho, porque só aqui se faz um bom café! E tome com fé! Para complementar o sabor, que
tal um bolo ou um suspiro de café? Se quiser levar suspiros para casa, faça logo a encomenda,
tá?
º  
Se resolver ir por conta própria, se informe bem direitinho pra saber se seu carro chegará com
tranquilidade, todos ficam na área rural e as estradas não são calçadas. Agende, não pegue a
estrada sem a certeza de que todos estarão prontos para lhe receber. Se tiver contratado um
guia local, deixa que ele faz tudo isso pra você.
Em Taquaritinga do Norte houve uma sementeira que foi criada numa parceria Prefeitura
Municipal e o Governo do Estado, com a intenção de incentivar o plantio de café na região. Com
esse trabalho, muitos proprietários de terra iniciaram o plantio e hoje fazem todo o processo e
comercialização, inclusive do café orgânico. Por tudo isso, passou a ser conhecida como a
“Capital do Café em Pernambuco” declaração dada pela Assembleia Legislativa do Estado. Em
nosso Estado, o café também é produzido em menor escala, nos municípios de Garanhuns e de
Brejão, localizados no agreste meridional. Você sabia disso? A cada viagem, muitas experiências
e aprendizado.
E aí? Vamos começar o dia com aquele café da manhã no hotel? Café de Taquaritinga, viu? Olha
só: “beber café pode não resolver todos os problemas, mas pelo menos, vai te acordar”. Vamos
nessa? Vai ser uma experiência massa e inesquecível! Lembrou de carregar seu celular para as
zilhões de fotos e de selfies??? Joia!!!
O caminho até aos sítios é lindooooo!!!!! Chegando, uma excelente recepção organizada pelos
proprietários, em seguida, vamos ver os pés de café, ver e sentir o aroma dos grãos, entender
como é feita a colheita, observar a torra e, no final, tomar um café especial extraído pelo próprio
produtor. Você poderá colher e torrar os grãos já secos e prontos para o processo.
Diga aí, foi uma experiência muito massa! E mais: “Tudo fica melhor com café”, não é mesmo?
Na volta, a encomenda dos suspiros de café já chegou. Depois dessa manhã incrível, um almoço
delicioso e os suspiros na mão, bolsa e na boca, vamos ao distrito de Gravatá do Ibiapina, com
um casario singelo datado de 1930, mantendo suas características originais, a praça de Nossa
Senhora da Conceição e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Chama a atenção, o colorido
das casas, a arborização, a organização e a limpeza do pequeno distrito.
º  
Você escolhe. Compras em Toritama ou Santa Cruz do Capibaribe? Ou nas duas cidades? Olha
que é difícil escolher.
saindo de Taquaritinga pela PE-263, e chegando à BR-104, atenção à placa que indica
Toritama, e vamos nessa.
24,7km, somente.

Toritama
O município faz parte do polo de confecção, hoje conhecido nacionalmente e
internacionalmente. Vamos conhecer um pouco da sua histórica? Vale a pena!!! Em meados do
século XIX, Toritama era a Fazenda Torres, de propriedade de João Barbosa. Era uma fazenda de
gado situada na margem esquerda do Rio Capibaribe. O povoamento ocorreu após a construção
da capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Hoje, a indústria de confecção é a
principal atividade produtiva e empregadora de mão-de-obra. O jeans de Toritama é famoso,
mas há roupas de vários tipos de tecidos e de malhas. Para ganhar tempo, vá direto ao Parque
das Feiras, um polo comercial onde você encontra de tudo. Lá tem, também, uma Praça de
Alimentação. A maioria das lojas tem provador. Ah!!! Você pode estacionar com tranquilidade e,
para não perder seu carro, antes de sair marque um ponto de referência. Sim!!! Tudo estará
aberto no domingo. Fique tranquilo e compre à vontade.

saindo de Taquaritinga pela PE-263, e chegando à BR-104, atenção à placa que indica
Toritama, e vamos nessa.
  27,2km
   somente 2,5 km

Santa Cruz do Capibaribe
Santa Cruz do Capibaribe teve início como povoado a partir de uma curiosa história, vejam só: lá
pelos anos de 1750, por recomendações médicas, o português Antônio Burgos, procurou um
local que favorecesse sua saúde, aí, construiu uma cabana de taipa para morar com sua família e
alguns escravos, bem na confluência do rio Capibaribe com o riacho Tapera.
Desde muito tempo o município já produzia as tradicionais colchas de retalhos, até que um dia,
alguém resolveu diversificar e passou a confeccionar shorts com os retalhos maiores. A nova
ideia se multiplicou em todas as costureiras da região e, por se tratar, na época, de algo
reciclável, o preço era irresistível, ganhando qualquer concorrência. Como o produto era de fácil
venda, os homens se transformaram em mascates e passaram a vender em inúmeras feiras do
nosso Nordeste. Enquanto isso, as mulheres em casa, usando de criatividade, inovavam
produzindo outros artigos - saias, blusas, camisas, conjuntos infantis, entre outros. Nos anos 90,
novos mercados eram conquistados, e se tornou o maior polo de confecções do Nordeste e hoje
Santa Cruz do Capibaribe é um exemplo de empreendedorismo.
Mas, essa cidade não é só de compras. Quando voltar com mais tempo, procure conhecer a Serra
do Pará, com mirante, cruzeiro e o santuário de São Sebastião e, ainda, sítio arqueológico –com
pinturas rupestres. Bem perto da cidade e de fácil acesso é o sítio arqueológico da Pedra de
Porteiras.
Outros atrativos interessantes são: a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos (sec. XIX); o
Cruzeiro da Serra da Palestina (lugar de romarias); o Cruzeiro de Santa Antônio; o centro
histórico da Av. Padre Zuzinha, o Parque Florestal; os folguedos populares - o “Quebra Lagedo”;
dança típica da localidade, grupos de capoeira, bacamarteiros e banda de pífanos. Programe um
retorno para breve e conheça mais coisas desses três belos e surpreendentes municípios.
Hoje, você estava a fim de compras, então? A pedida é o Moda Center – um mix de produtos
populares aos mais trabalhados. No espaço, 6 praças de alimentação, estacionamento, posto
ambulatorial, farmácia, caixas eletrônicos, balcão de informações, banheiros, carrinhos de
compras etc. As feiras ocorrem nas 2ªfeiras e 3ªfeiras das 07h às 18h. As lojas funcionam
normalmente.
 O retorno ao Recife poderá ser via Bom Jardim, Surubim, Limoeiro ou por Caruaru.
Dependendo do horário da saída de uma das cidades, pode ser melhor sair por Caruaru, já que a
BR-232 tem mais estrutura de apoio ao viajante.
E aí!! Muito massa essa programação, hein!! Quando você voltar, mais compras, trilhas, sítios
arqueológicos e um cafezinho, sabe por que? O dia só começa depois de uma deliciosa xícara de
café e, de preferência, orgânico.
E fiquem atentos aos novos roteiros.    
  




            
      
       

