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ESPECIAL

COM ACONCHEGO 
E DIVERSIDADE, O 
TURISTA ENCONTRA O 
MELHOR DA SERRA EM 
UMA ÚNICA CIDADE

NO CORAÇÃO DA SERRA 
DA MANTIQUEIRA PULSA A 
ESSÊNCIA DA MONTANHA

Samuel Strazzer e Matheus Correia

N
o coração da Serra 
da Mantiqueira, a 
cidade de Santo 

Antônio do Pinhal proporciona 
aos seus visitantes tudo o 
que se procura no turismo de 
montanha. Estadia acolhedora, 
gastronomia de primeira e 
cultura rica, tudo em meio à 
natureza deslumbrante. Tudo 
isso a uma hora de viagem de 
São José dos Campos e pouco 
mais de duas horas da capital 
paulista. Para o secretário de 
Turismo pinhalense, Fábio 
Santos, o ponto forte da cidade 
é exatamente reunir todos os 
atrativos turísticos da montanha. 
A cidade proporciona ao turista 
tranquilidade, mas também há 
grandes atrativos no esporte 
aventura. Santo Antônio 
tem uma gastronomia rural 
riquíssima e ao mesmo tempo 
restaurantes de alto requinte. 
Os turistas podem aproveitar 

o contato com a natureza ou 
passear pelas lojas e empórios 
do centro. 

“Nós temos aqui o Pico Agudo, 
que é um dos principais atrativos 
da cidade, um lugar de contempla-
ção. Temos a prática de esportes 
de aventura como paraglider e 
voo livre. A gastronomia é muito 
diversificada, há desde a comida 
rural, com a cultura tropeira, até 
a alta gastronomia. Ainda falando 
na questão do rural, a gente vê 
um crescimento muito grande dos 
nossos produtores, hoje a gente 
tem o melhor azeite do hemisfé-
rio Sul, além de vinhos premiados 
e outros demais produtos como 
queijos e mel”, diz Fabio. 

Uma das estratégias da prefei-
tura para fomentar o turismo na 
cidade é enriquecer o calendário 
de eventos. Dessa forma, Santo 
Antônio do Pinhal beneficia tanto 
o empresário, que pode partici-
par desses eventos, quanto os 

turistas que vêm para ver uma 
atração e podem conhecer os 
outros atrativos da cidade. 

“A pandemia prejudicou muito 
o setor de turismo de eventos na 
cidade e em toda a região da Serra 
da Mantiqueira, mas já estamos no 
caminho de retomada com a rea-
bertura 100%”, disse o secretário. 

Para Anouk Migotto, chef de 
cozinha e proprietária do restau-
rante Donna Pinha, os turistas 
estão voltando a procurar bons 
destinos neste momento, pois o 
período de isolamento foi muito 
grande. Locais com natureza, por 
exemplo, têm uma grande procura 
justamente pelo sentimento de 
liberdade que proporcionam. 

“O período é muito favorável. 
Há uma demanda reprimida, as 
pessoas não aguentam mais ficar 
em casa, necessitam sair. Lugares 
com ar puro e natureza privi-
legiada, como a nossa cidade, 
permitem isto”, disse Anouk.
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Gastro
Um dos pontos fortes do turis-

mo de Santo Antônio do Pinhal é 
a gastronomia característica da 
região de serra. Dos 15 destinos 
pinhalenses presentes na Rota 
Turística da Mantiqueira Paulista 
– organizada pela Secretaria de 
Turismo do Governo do Estado – 
nove são relacionados a gastrono-
mia. São restaurantes, cervejarias 
e pontos de gastronomia rural.

Para a chef Anouk, o clima de 
montanha e os ingredientes lo-
cais como truta, pinhão e frutas, 
são as principais influencias da 
gastronomia da cidade. 

“O clima favorável para seu 
plantio proportionou o cultivo 
desta flor que é uma iguaria na 
gastronomia, única! [...] A al-
cachofra anuncia a Primavera, 
época mais colorida do ano, com 
suas flores e poder de trazer para 
o cardápio este encanto colorido. 
Além de especial é uma explosão 
de aromas”, afirma Anouk.

O restaurante Donna Pinha faz 
parte da associação Cozinha da 
Mantiqueira e prima pelo ver-
dadeiro sabor da culinária da 
montanha com a valorização dos 
produtores e produtos da região. 
Em cada temporada, a chef 
Anouk lança um cardápio com 
frutas e frutos da época. Os pra-
tos são ricos no frescor e cores. 

Outro forte gastronômico da 
cidade que a agricultura local 
favorece é a produção de cerve-
jas artesanais. Uma das princi-
pais cervejarias pinhalense é a 
Araukarien. Segundo o empresário 
Thiago Carvalho, a fábrica pro-
duz cervejas com ingredientes 
da região como amora, mirtilo, 
framboesa, avelã, cacau, café e 
até uma com shitake cultivado e 
fornecido por um parceiro de São 
Bento do Sapucaí. 

“O nosso diferencial são os 
insumos de alta qualidade, desde 
os maltes e lúpulos, até a água 
da Serra da Mantiqueira, a mon-
tanha que chora, com essa lágrima 
que nós fazemos a cerveja, água 
limpíssima!”, diz o empresário. 

A fábrica da Araukarien foi aber-
ta em 2014 com a capacidade de 
produção de 700 litros de cerveja, 
no mesmo ano a produção foi do-
brada para 1.400 litros. Até então, 
só havia a produção de cerveja, 
porém, em 2017, foi construído um 
deck para consumo local e a ca-
pacidade de produção aumentou 
para 8.000 litros. Atualmente, a 
Cervejaria Araukarien tem capaci-
dade de produção de 20 mil litros, 
tem três decks e um palco para 
música ao vivo. 

“Estamos abertos de quinta-fei-
ra à domingo, das 11h ás 18h. A 
gastronomia é por conta do chef 
Marcelo Pacheco, com petiscos 
que harmonizam com as cervejas. 
Temos a régua de degustação 
com seis estilos de cervejas de 
alta fermentação como Ipas, 
Apas e Red Ales. A pessoa pode 
conhecer a fábrica, fazer um 
tour no processo de produção. 
Dia de sábado sempre tem um 
rock. Também tem um pequeno 
empório na fábrica para comprar 
kits, presentes, garrafas, chopps, 
souvenirs, temos clientes externos 
que atendemos com garrafas e 
barril de chopp”, conta Thiago.

nomia

Conheça
A ALCACHOFRA É UMA IGUARIA TRADICIONAL DE SANTO 
ANTÔNIO MUITO PRESENTE NO RESTAURANTE DONNA PINHA. 

CARIJÓ EMPÓRIO
E CERVEJARIA

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

OS DESTINOS DE SANTO ANTÔNIO 
DO PINHAL PRESENTES NA ROTA DA 

MANTIQUEIRA PAULISTA

Cervejaria Artesanal, Restau-
rante e Empório localizada em 
Santo Antônio do Pinhal-SP, 
em um belíssimo vale entre as 
serras da Mantiqueira.

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

rota dacerveja

Foto: Douglas Fagundes

Foto: Douglas Fagundes

Foto: Divulgação

Foto: Douglas Fagundes
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ANTONIUSBIER

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Cerveja Araukarien, 
produzida com insumos 

de qualidade e com a 
água puríssima da Serra 

da Mantiqueira.

Cervejaria Artesanal 
localizada em um dos 
pontos mais privilegiados 
de Santo Antônio do Pinhal, 
cercado de toda a beleza 
que a Serra da Mantiqueira 
tem para nos oferecer. As 
receitas foram criadas pelo 
alemão Uwe Ludke, daí vem 
o jargão “a cerveja com o 
sotaque alemão”, e o nome 
Antoniusbier foi escolhido 
para homenagear a cidade. 
Atualmente seis tipos 
de cervejas, sendo elas: 
Mantiqueira Ale, Gingerbier, 
Weiss, Rauchbier, Stout e 
Red Ale.

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

rotaGastronômica Rural
A marca de gelatos Eisland tem 
todos os sentidos voltados para 

a perfeição do produto, essa é 
a maneira como se trabalha na 
fazenda, localizada em meio a 

muito ar puro e clima agradável da 
exuberante Serra da Mantiqueira, 

na estância climática de Santo 
Antônio do Pinhal, bairro do 

Lageado. Para produção dos 
gelatos Eisland utiliza-se leite 

e creme de leite fresco de alta 
qualidade do nosso próprio 

gado Jersey, acrescido de base e 
concentrado de frutas italianas, 

assim como geléias e compotas da 
fazenda, sem adição de qualquer 
outro tipo de gordura. Todo esse 
cuidado com a qualidade reflete 
em um gelato de sabor e textura 

surpreendentes.

O Sabiá da Mantiqueira é um azeite extravirgem 
premium, produzido em pequenos lotes na 
Fazenda do Campo Alto, em Santo Antônio do 
Pinhal. O primeiro Azeite Sabiá foi extraído em 
2018 de azeitonas arbequinas, uma das espécies 
plantadas na Fazenda do Campo Alto. A safra de 
2020, além dos monovarietais arbequina, arbosana 
e koroneiki, também traz um blend especial.

AZEITE SABIÁ DA MANTIQUEIRA

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

GELATERIA EISLANDCERVEJA 
ARAUKARIEN

Fo
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Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

O Azeite Rossini (marca 
registrada) veio das ricas 
culturas italiana e portuguesa de 
saborear e partilhar alimentos. 
Ingredientes locais frescos são 
preparados de forma simples e 
sempre reforçados com Azeite 
de Oliva. O desejo de trazer 
essa experiência para a família e 
amigos levou os proprietários a 
plantar oliveiras com a intenção 
de produzir um azeite extra 
virgem de alta qualidade.

O Café com Orquídea é visita 
obrigatória. Conhecido como 
colônia japonesa, o local conta 
com um orquidário com 35 
espécies diferentes de flores 
durante o ano e uma pequena 
cafeteria com deliciosos quitutes. 
O produtor criou em 2018 um 
agradável espaço integrando 
o orquidário com a cafeteria. 
Enquanto as orquídeas enchem 
os olhos dos visitantes, os 
quitutes da cafeteria dão água na 
boca. Dentre as especialidades, 
estão o Banoffee –famoso doce 
inglês feito à base de banana—e 
o delicioso chá de limonete que 
é servido quente ou gelado. Sem 
falar nos bolos caseiros e lanches, 
como o de shitake.

Cogumelos shimeji frescos, 
100% natural e em conserva 
da região da Mantiqueira, são 
produzidos sem agrotóxicos e 
com respeito ao meio ambiente.

 A Fazenda Renópolis tornou-
se referência para os turistas que 

passam pela estrada a caminho de 
Campos do Jordão e para todos que 

buscam contato com a natureza. 
Toda a produção é orgâniza. Toda 

a produção é orgâniza. No caso 
da fruticultura, a família inaugurou 
há anos, intuitivamente, o conceito 
de agrofloresta, que hoje está em 

evidência. Na loja é vendido o 
artesanato local, produtos com 

ervas medicinais e aromáticas que 
são produzidos pela própria família 

com matéria da fazenda. Além 
disso há geleias, doces e licores 

produzidos com frutas plantadas 
em meio a mata natural.

AZEITE ROSSINI

COGUMELOS
DA MONTANHA

CAFÉ COM ORQUÍDEA

RPPN FAZENDA RENÓPOLIS

Fotos: Divulgação
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rota da rota daHistória,
Cultura e Arte

Natureza e 
Aventura

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

O Vivarteare é um ateliê 
constituído por um casal 

de artistas, Míriam Leite e 
Dioclésio José. Pintora e 

tecelão. O ateliê apresenta 
as obras e produtos na sua 

galeria-loja vivarteare do 
Conjunto Vila Alta. A loja 

vende camisetas exclusivas, 
quadros com reproduções 

das Mandalas, cartões e 
outros itens afins. Vende 

também joias em prata de 
várias procedências, em 

diversidade de técnicas e 
estilos, e eventualmente suas 

peças autorais.

O Ateliê produz móveis artesanais de design 
contemporâneo, feitos com a técnica milenar 
de encaixes, dispensando o uso de pregos ou 
parafusos. Com a premissa de respeitar acima de 
tudo a sustentabilidade na produção do mobiliário 
atraves do uso adequado da matéria prima que a 
natureza nos fornece.

VIVARTEARE ATELIÊ

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o QR Code e 
descubra como chegar

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Araucárias, hortênsias, cactos, planta carnívora, 
pau-brasil, lavanda, onze-horas, crisântemos. Tem 
tudo isso no Jardim dos Pinhais Ecco Parque, uma 
das principais atrações de Santo Antônio do Pinhal. 
São oito jardins com estilos, origens e plantas 
totalmente diferentes. O parque ocupa uma área de 
82 mil metros quadrados, a trilha tem apenas 1200 
metros montanha acima. Mas não se preocupe, pois 
a subida é em zigue-zague e a inclinação é bem 
pequena, de modo que não fica nada cansativo. O 
espaço ainda possui um restaurante com cardápio 
que é extenso, preparações tradicionais e de 
excelente aceitação. Os produtos são selecionados, 
frescos e da melhor qualidade da região da 
Mantiqueira Paulista.

Fica no bairro do Lageado, a 7 km do 
centro da cidade com acesso por estrada 
de terra. Esta é a cachoeira mais visitada 

pelos turistas por possuir uma área 
arborizada bem conservada para descanso 

e piquenique. Sua cachoeira forma uma 
pequena piscina com fundo de areia.

JARDIM DOS PINHAIS ECCO PARQUE

CACHOEIRA DO LAGEADO

ATELIÊ MORITO EBINE

Fotos: Divulgação
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Alugue a casa mais
charmosa da
Ilhabela
Ilhabela: lazer, home office ou
simplesmente contemplação.

Alugue! Valores especiais para períodos
maiores.

Alugue pelo 

ESPECIAL

rotaReligiosidade 
Bem Estar

Acesse o QR Code e 
descubra como chegar

A Igreja Matriz de Santo Antônio de 
Pádua foi construída em madeira, no 
ano de 1811. Em 1924 foi iniciada, no 
mesmo local, a construção do templo 
atual, em taipa de pilão. Por ser uma 
cidade interiorana e seguidora de 
tradições, Santo Antônio do Pinhal 
conserva e realiza diversas festas 
religiosas e folclóricas o ano todo.

A fonte Santo Antônio está 
localizada no centro da cidade, 

com uma deliciosa água 
cristalina com característica 

ferruginosa. Aberto ao público. 
Lenda: dizem que o visitante 

que toma água desta fonte 
sempre retorna a cidade, 

outros dizem que a solteira ou 
solteiro que toma desta água 

no dia do Padroeiro Santo 
Antônio, dia 13 de junho, e 

fizer um pedido para se casar, 
sempre é atendido. Sua água 

é fracamente radioativa, muito 
pura e de agradável sabor. g

PARÓQUIA SANTO
ANTÔNIO DO PINHAL

FONTE SANTO ANTÔNIO

Acesse o QR Code e 
descubra como chegar

Fotos: Divulgação


