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É O DESTINO IDEAL
PARA QUEM CURTE
NATUREZA E HISTÓRIA
EM MEIO AO SOSSEGO
Vanessa Menezes

L

ocalizada a 81 km da
capital do estado, a cidade
é uma mistura de natureza
e tradição histórica, atraindo
visitantes o ano todo.
Para passeios de um dia ou mais,
Guararema oferece diversas opções
de lazer. Um de seus grandes
atrativos são as ilhas naturais
cercadas pela Mata Atlântica e
banhadas por riachos de águas
límpidas. As ilhas são interligadas por
pontes que levam a diferentes pontos
sobre as águas do Rio Paraíba do Sul.
No centro, inúmeros prédios
monumentos e construções
tombadas pelo patrimônio histórico
contam a rica história da cidade
repleta de cultura.
Famosa pelo cultivo de orquídeas,
inclusive internacionalmente,
tem no Orquidáceo um atrativo
indispensável em qualquer roteiro.

Foto: Ken Chu

ESPECIALMENTE NOS MESES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
A CIDADE ATRAI MILHARES DE
TURISTAS POR SUA TRADICIONAL
DECORAÇÃO DE NATAL.
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Localizado a 5 km do centro da cidade,
o bairro oferece uma diversidade de
restaurantes, uns em frente à igreja, outros na
beira do Rio Paraíba do Sul. O local é famoso
por seus pratos de diversas nacionalidades.

Fotos: Ken Chu

BAIRRO DA
FREGUESIA
DA ESCADA

CASA DA
MEMÓRIA

ANTONIA GUILHERME
FRANCO
O passeio oferece um mergulho
na história da cidade. Com um
acervo repleto de objetos e
documentos que apresentam os
principais fatos da região, a casa
é perfeita para quem aprecia o
contato com a cultura local. A
entrada é gratuita, só precisa ser
feito agendamento prévio.
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ALAMBIQUE
DO DÉCIO
Ponto de parada para
apreciar a gastronomia,
o espaço conta com
restaurante, mini museu,
aquário e oferece
degustação das iguarias
produzidas no Alambique.
Inaugurada em 1905, a
atração se tornou um dos
passeios tradicionais para
quem visita a cidade.

Para quem deseja levar uma
recordação da cidade ou
quer presentear alguém, nada
melhor do que artesanato local.
Atualmente o Centro possui 21
artesãos, que dividem um espaço
com toda infraestrutura necessária
para a venda e exposição.

CENTRO
ARTESANAL
“DONA NENÊ”
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ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA

LUÍS CARLOS
Inaugurada em 1914
e tombada pelo
município, a estação
é o ponto de parada
do passeio de Maria
Fumaça. Foi cenário
do filme “O Menino
Jornaleiro” (1982).

CENTRO HÍPICO
HARAS FIEL
Quem visita o haras pode
contratar aulas avulsas
de equitação. Para
garantir a disponibilidade
de um cavalo, é
recomendado agendar
com antecedência. Com
uma beleza exuberante,
o centro hípico também
atrai muitos visitantes em
busca de lindas sessões de
fotos. A entrada é gratuita
e a atração oferece
total infraestrutura com
banheiros e lanchonete.

GUARAREMA

Fotos: Ken Chu

CIDADE NATAL

Uma verdadeira
mobilização para coleta
de material reciclável,
principalmente garrafas
PET, é realizada todos
os anos para garantir
a comemoração do
Natal. A decoração atrai
milhares de turistas
para apreciar, passear
e produzir lindíssimas
fotografias na cidade.
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IGREJA DE
NOSSA SENHORA
D´AJUDA

Fotos: Ken Chu

IGREJA DE
NOSSA SENHORA
DA ESCADA
Com arquitetura tipicamente
barroca, a primeira capela
da cidade foi construída
em taipa e pilão em 1652,
pelos jesuítas. A atração
possui um rico acervo de
imagens sacras, como a de
Nossa Senhora da Escada e
a de Santo São Longuinho,
conhecido popularmente
como o Santo dos objetos
perdidos. Passou por uma
reforma em 1982, quando foi
construída a praça em frente.
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Inaugurada em 1682, a
igrejinha ainda preserva
a arquitetura da época,
sendo uma das construções
coloniais mais antigas do
estado de São Paulo. A
imagem de Nossa Senhora
D´Ajuda é um dos destaques,
toda confeccionada em
terracota. Outro destaque
é a pintura de forro da
capela com a figura de
Nossa Senhora rodeado
por 11 querubins, feita
pelo artista sacro José
Benedito da Cruz, em 1927.
A capela foi tombada como
monumento de interesse
histórico - arquitetônico pelo
CONDEPHAAT em 1984.

ILHA
GRANDE
Atração ideal para quem
deseja curtir a natureza,
o espaço oferece área
preservada com rica fauna
e flora às margens do Rio
Paraíba do Sul. O local é
repleto de espécies exóticas
e nativas, dentre elas, uma
árvore que deu nome ao
município: o pau-d’alho,
também conhecido como
guararema, pau-de-maucheiro ou ubaeté. Mais de
40 espécies de aves podem
ser avistadas entre a Ilha
Grande e os fragmentos
de vegetação arbórea
próximos. Para quem curte
uma caminhada, a ilha possui
aproximadamente 400m de
trilha, que ao final oferece
um deck para contemplação
do Rio Paraíba do Sul.

MEMORIAL ORIGENS
DE GUARAREMA
Localizado na entrada do bairro da
Freguesia da Escada, o memorial representa
indígenas, religiosos e colonos responsáveis
pela construção da primeira igreja no século
XVII, a Igreja da Freguesia da Escada.
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PASSEIO
TURÍSTICO
CULTURAL DE
LOCOMOTIVA

MIRANTE
Localizado no centro da
cidade, o mirante possui
uma vista panorâmica de
Guararema e dos municípios
vizinhos. O famoso “Morro do
Gerbásio” oferece uma vista
privilegiada: de um lado, para
o centro expandido e para o rio
Paraíba do Sul; e do outro, para a
mata atlântica, ideal para momentos de contemplação.
Uma das grandes atrações são as nove fontes de água interativas, que
promovem um show de água e luzes em movimento. Tudo isso de forma
sustentável com a reutilização da água. O local oferece infraestrutura com
rampas de acesso, estacionamento, restaurante, banheiro e lanchonete. g

Fabricada nos EUA em 1927 e
completamente restaurada para
rodar em Guararema, a MariaFumaça 353 conta com três carros
de passageiros da década de 30
que comportam, ao todo, 142
passageiros. O passeio promove
uma verdadeira visita ao passado,
circulando entre a estação Central
e a estação de Luís Carlos, em um
trecho 5,5 quilômetros. Os passeios
acontecem aos finais de semana e
feriados. Moradores da cidade têm
desconto na compra dos bilhetes.

ORQUIDÁCEA
Reconhecida
internacionalmente, o
Orquidário Pérola do
Vale, conhecido como
Orquidácea, produz ao ano
mais de 150 mil mudas de
orquídeas. Seu espaço atrai
visitantes apreciadores e
pode ser visitado todos
os dias. Somente para
excursões é necessário
agendamento.

Fotos: Ken Chu
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