VICÊNCIA
Dayuse

 
   
 

83 km
BR-232/BR-408 (sentido TIP) – atenção à sinalização rodoviária,
entrar no trevo de Vicência (lado esquerda da Rodovia) e seguir pela PE-74


• Saindo do Recife, após o TIP, você poderá ver a ARENA PERNAMBUCO, onde
ocorreram alguns jogos da COPA, lembram? Mais adiante, a imagem de São Lourenço
da Mata indicando a entrada ao município, mas não entre aí, siga a BR-408.
• Querendo dar uma paradinha, pode ser em Paudalho que tem estrutura de
restaurantes.
• Na volta, pela BR-408, em Paudalho, se ainda estiver aberta, pare na Acerolândia
para um sorvete ou suco de acerola, ou um cafezinho, quem sabe? Lá tem um
museu interessante.
• Agendamento da visita de grupos de 12 a 15 pessoas - Tel.: (81) 9.9982.6111
     
Em 1850 era um lugar afastado cercado de matas e sem denominação conhecida. Aí residência
de uma senhora de nome Vicência Barbosa de Melo. Ela construiu ao lado de sua residência uma
capelinha sob a invocação de Santana. Explicam que Vicência se foi organizando e recebeu o
nome que ainda hoje conserva em vista de passageiros, quando de ida ou volta para Goiana e
que sempre descansavam no rancho da Dona Vicência. Em 11 de setembro de 1928 a localidade
foi elevada à categoria de cidade, através da Lei Estadual 1931.
Com forte vocação para o turismo rural e para o ecoturismo, por seus engenhos, em serras,
trilhas ecológicas. Outros atrativos: Usina Laranjeiras, com a capela de São Joaquim (1806 – visita
mediante agendamento); Serra Mascarenhas, com plataforma para voo livre; artesanato em
fibra de bananeira; cachaça e licores de frutas da região.
 
Vamos lá? Prepare-se para conhecer um engenho secular. Localizado a apenas 3km da sede de
Vicência. O acesso a ele é por estrada vicinal e não é calçada ou pavimentada. A propriedade
pertence à família Correia de Oliveira Andrade desde 1879. Suas atividades produtivas são a
criação de bovinos. Na agricultura tem destaque a cana-de-açúcar e a banana, e mais
recentemente, passou a receber estudantes dos ensinos fundamental, médio e universitário para
conhecer a história da Civilização do Açúcar na região. Na visita, é possível conhecer:
• A moita do engenho (1817) onde acontecia todo o processo de fabricação do açúcar;
• A casa de purgar – um mini museu;
• A casa grande (1900) e mobiliário da época, jardim e capela;
• Capela (dita milagrosa), datada de 1905, localizada no Pico do Jundiá a 470m de altitude.
1991 torneio norte e nordeste
• Ordenha às 15h com aquele leitinho delicioso
• O pequeno pomar com redário e uma horta orgânica.
Quer saber de uma coisa? Sente numa das cadeiras do alpendre da casa grande e observe o
ondulado das montadas e as tonalidades de verde. Muito massa, minha gente!
E aí gostaram da exposição sobre os fatos históricos desde a colonização até os dias de hoje?
Incrível não? Os proprietários passam muito conhecimento e emoção quando falam sobre o
assunto, aposto que vão concordar comigo depois da visita.
Saco vazio não fica de pé, não é mesmo? Que tal um lanche ou um almoço maravilhoso feito na
cozinha da casa grande? E tem uma mesa de bolos e de doces da culinária dos engenhos
pernambucanos para venda. E então gostaram? Aqui em Vicência tem mais viu? Tem a
Cachaçaria Água Doce e o Engenho Poço Comprido (tombado pelo IPHAN). 
   

 
     
  
    

