PANORAMA

Cunha
VISITANDO A

CIDADE PAISAGEM
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A

estância climática fica
a 225 km da capital
na região da RMVale.
Em meio à Serra do Mar e da
Bocaina, conserva a maior reserva
de Mata Atlântica do país. Em
Cunha se encontram dezenas de
cachoeiras, milhares de nascentes
e de riachos que correm sobre
pedras em uma abundante
vegetação. Polo de cerâmica
artística na América do Sul, na
cidade se instalaram, a partir
de meados da década de 1970,
ceramistas de formação japonesa
que trouxeram para o Brasil uma
técnica milenar de cerâmica
artística passada por gerações.
Ideal para quem procura o
aconchego da natureza bucólica,
a cidadezinha pacata não tem um
único semáforo. Sob o céu azul e
respirando um ar absolutamente
puro, o visitante faz seus passeios
às grandes cachoeiras ou à
Pedra da Macela, de onde se
avistam 180 km de litoral. Os
museus e construções antigas são
destaques para quem aprecia o
turismo histórico-cultural.
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UMA VIAGEM
POR SEUS
ENCANTOS
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CACHOEIRA DO

Desterro
Com acesso pela estrada do
Monjolo por 4 km de asfalto mais
8 km de terra, no km 11 da estrada
o visitante deve observar a placa
que indica a subida à esquerda
com calçamento. Dentro da
porteira, o estacionamento fica
próximo aos bambuzais. A pé,
percorre-se aproximadamente
300m até a cachoeira que contém
duas quedas com um volume
significativo de água. A piscina
natural para banho é adequada
para quem já tem uma boa
experiência em nado.
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CACHOEIRA DO

Pimenta
Localizada a 14 km do centro,
a atração fica na antiga usina
hidrelétrica desativada. Com
acesso pela estrada do Monjolo
por 4 km de asfalto mais 10 km
de terra. A cachoeira possui
quedas d´água que propiciam
um bom banho. O acesso é
fácil e em dias de sol é possível
descer a estradinha de terra até
bem próximo das correntezas.

CASA DO

Artesão

Aos apaixonados por artesanato, vale conhecer o
espaço que conta com uma variedade de produtos
confeccionados por artesãos da região. Destaque
para as peças de cerâmica dos ateliês.
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CERÂMICA

Carvalho

A cerâmica de Carvalho materializa toda a
nobreza e simplicidade da milenar argila, marcada
por surpreendente criatividade. Pelas mãos de
Carvalho, o barro adquire formas, cores e texturas
inusitadas, que não o escondem, apenas o
completam e valorizam ganhando relevos inéditos e
exclusivos, como cada peça de sua cerâmica.
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IgrejaMATRIZ
Em atividade desde 1931, a igreja ainda
preserva toda a infraestrutura da época. Um
dos destaques são os ornamentos em madeira
folheada a ouro, os altares e os detalhes na
arquitetura. O local abriga tradicionais festas
culturais e religiosas da cidade.
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Lavandário

O lavandário representa um
imenso campo coberto por
diversas espécies de lavandas,
que formam um lindo mar
roxo. Florido durante o ano
inteiro, além de contemplar
é possível aprender sobre o
cultivo e a preservação das
plantas e ainda visitar uma
casa provençal e uma loja com
diversos produtos, como chás
e sorvetes de lavanda.
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MERCADO

Municipal

Endereço certo para
conhecer e experimentar
as delícias típicas da
cidade e ainda comprar
diversos produtos. Além
disso, o Mercado ainda
carrega importância
histórica, uma vez que seu
prédio, em estilo colonial,
é um dos mais antigos
da cidade, tendo sido
inaugurado em 1913 sobre
as ruínas de uma capela.
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MUSEU

Municipal
Francisco
Veloso
A atração mantém a
história viva da Revolução
Constitucionalista de
1932. Chegando ao
local, o visitante confere
armamentos usados nas
batalhas, equipamentos
da época da escravidão,
cerâmica indígena,
fotografias e livros raros.

Local de lazer e
descanso para toda
a família. Em meio
a muita natureza,
lago e um extenso
gramado, o parque
oferece vários
atrativos como:
equipamentos de
ginástica, Ginásio
poliesportivo, teatro
ao ar livre e espaço
para caminhada.
Também abriga a
Rodoviária da cidade.

PARQUE

Lavapés
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PARQUE
ESTADUAL

da Serra
do Mar
Núcleo Cunha
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A reserva fica a cerca de 25km do centro da cidade e
oferece trilhas variadas em meio à mata Atlântica. No
caminho, paradas para tomar banhos de cachoeira e
contemplar a riqueza de espécies animais e vegetais.
São três opções de trilha: a do Rio Paraibuna, que não
precisa de guia e passa por três cachoeiras com poços para
banho; a do Rio Bonito tem 7,6 km de percurso e é quase
toda em área de floresta secundária; e a das Cachoeiras,
a mais longa, tem 14,5 km e quatro quedas d´água, sendo
que metade do caminho pode ser percorrido em veículo
próprio. As duas últimas pedem melhor preparo e devem
ser feitas obrigatoriamente com guia.

PEDRA DA

Macela
Após chegar ao pico
de 1.840m de altitude o
visitante se deslumbra
com tão bela paisagem
de onde se avista a
cidade de Paraty, a baía
da Ilha Grande e parte
de Angra dos Reis e
toda a região serrana
que circunda Cunha. g
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