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VISITANDO

Parai
buna
Foto: Divulgação
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UM ROTEIRO DE CULTURA
CAIPIRA E TRADIÇÕES
Vanessa Menezes

A

trações é o que não faltam para quem quer
conhecer a cidade localizada no meio do caminho
para quem desce a rodovia dos Tamoios rumo ao
litoral norte. Cercada de montanhas, banhada por rios e
represa, ainda preserva a arquitetura colonial imponente
no conjunto arquitetônico no centro, como se vê na
Paróquia Santo Antônio de Paraibuna, erguida em 1872,
em taipa, no Mercado Municipal e na bica d’água, local
onde, no passado, os tropeiros matavam a sede.
Para quem gosta de explorar a culinária local, pode
saborear o prato típico da cidade conhecido como
“afogado”, além da típica comida caipira.
Fundada em 1666, até o início do século XX, a cidade
era conhecida como “celeiro do Vale do Paraíba”, devido
à produção de café, feijão e milho.
O local ainda preserva um costume antigo, o de
apelidar as ruas da cidade. Segundo historiadores, este
era um hábito do Brasil Colônia.
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Bica D’ água
Localizada na atual rua Padre Antônio
Pires do Prado, este Patrimônio Municipal
conserva lembranças de um passado
famoso por tamanha fartura e pureza.
O local era onde os cavaleiros que
chegavam de cidades vizinhas ou da
roça, matavam sua sede e refrescavam
seus animais antes de negociar no
Mercado Municipal. Mantém, até hoje,
sua original construção, que traz com
curiosidade um dito popular: “quem bebe
água da Bica, aqui fica”.

Fundação Cultural
Núcleo de Patrimônio
Histórico
Construído em 1878, o local oferece
oficinas e eventos culturais, além do
acervo histórico de objetos com a
Exposição Permanente do Núcleo de
Patrimônio Histórico.
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Largo do Mercado
Passeio certo para
saborear quitutes
e conhecer um
pouquinho da
história da cidade.
A construção
histórica em
forma de barracão
abriga boxes que
apresentam uma
infinidade de
produtos típicos
da região.
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Passeio para quem
aprecia a cultura caipira.
Além de conhecer o local
que abriga um pequeno
espaço de memória
e cultura tropeira,
também pode saborear
café caipira e almoço
tradicional da roça.

Roteiro Vale da
Fartura
Sítio JM (Messias)
Fotos: Aniello de Vita

Sítio JJ (Jotinha)

No espaço, o visitante vai conhecer o processo de
fabricação de cachaça, desde a destilação até o
engarrafamento. Nascentes, lago, piscina natural e
muito verde. Além de poder saborear e comprar os
produtos caseiros vendidos em uma mini loja.

10

Sítio do Bello
Passeio para quem gosta de
natureza. O visitante conhece
a atração através de trilhas
monitoradas pela mata nativa
e pomares de frutíferas com
degustação de frutas do pé.
Também é possível saborear
geleias, sorvetes e outros produtos.

Pousada Recanto
dos Pássaros

O local é acolhedor e conta com
peculiaridades que o torna muito atraente.
Comida caseira, hospitalidade familiar
e muita diversão com lago para pesca,
piscina e o saboroso e tradicional café
caipira. Também oferece chalés com
varanda e rede para um bom descanso!
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Represa de
Paraibuna
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A represa de Paraibuna pode ser admirada
de longe, no mirante da rodovia, ou bem de
perto nos restaurantes que ficam à beira dela.
Na cidade existem várias agências de viagem
que levam os visitantes para pescar e praticar
esportes náuticos na represa.

Foto: Tripadvisor

Um dos destaques da
região, a atração foi fundada
por imigrantes italianos e
mantém um acervo histórico
imponente. Os visitantes
fazem uma viagem ao
tempo e ainda podem
saborear o café gourmet.

Foto: Aniello de Vita

Fazenda
Valsugana
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City Tour

Largo do
Rosário

Para quem gosta de
apreciar a arquitetura
do século passado, vale
a pena conferir os três
edifícios imponentes no
centro da cidade. São eles:
Igreja Nossa Senhora do
Rosário, a Santa Casa da
Misericórdia e o Instituto
Santo Antônio (antigo
internato).
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Pesqueiro
e Pousada
Mandizeiro

Localizado no pé da Serra do Mar, o espaço oferece local
para pesca de barranco, piscina, playground, chalés e
churrasqueira. O visitante pode saborear a tradicional
comida caipira produzida no fogão a lenha.
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