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DESTINOS

T 

remembé foi palco da 
primeira experiência 

dos monges trapistas no 
Brasil. Os religiosos franceses 
permaneceram por um período 
relativamente curto na cidade, 
mas tempo suficiente para 
deixarem um legado que marcou 
a história e a agricultura do Vale 
do Paraíba.

Os monges trapistas -como 
são chamados os religiosos da 
Ordem Cisterciense da Estrita 
Observância- chegaram em 
Tremembé por volta de 1904, 
adquiriram a ‘Fazenda das 
Palmeiras’, às margens do rio 
Paraíba, e iniciaram a fundação 

Por Redação

do Mosteiro Nossa Senhora de 
Maristela. Eles foram os pioneiros 
no cultivo de arroz no Vale do 
Paraíba, e implantaram técnicas 
de irrigação que até hoje são 
utilizadas na rizicultura da região. 

A fazenda, que antes era 
uma grande produtora de café, 
permaneceu com os monges até 
1927, quando eles retornaram 
para a França. Hoje, o antigo 
mosteiro abriga a Pousada 
Fazenda Maristela, que mantém 
o casarão com características 
originais. O espaço possui trilhas 
e estrutura para atividades 
recreativas e esportivas, entre 
outros atrativos.4

MUNICÍPIO  
GUARDA MEMÓRIA 

DOS MONGES 
 FRANCESES QUE 

TROUXERAM O 
CULTIVO DE ARROZ 

PARA O VALE

Tremembé
MARCO TRAPISTA NO BRASIL
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NO SÉCULO 
19, A FAZENDA 

MARISTELA   
PERTENCIA AO 

BARÃO LESSA  E 
ERA USADA PARA 
CULTIVO DE CAFÉ

Áreas internas e 
externas da Pousada 
Fazenda Maristela, 
em Tremembé, que 
abrigou o mosteiro 
dos monges trapistas 
no início do século 20

Fotos: Divulgação/PMT
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DESTINOS

Monges foram 
inovadores
Os monges trapistas deram início 
à rizicultura no Vale do Paraíba no 
início do século 20, introduzindo 
técnicas de agricultura e irrigação 
utilizadas até hoje na região.

Acima, Basílica do 
Senhor Bom Jesus; 

à direita, prédio 
da antiga estação 

ferroviária, de 1914,  
atualmente 

utilizado como  
centro de eventos  
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4Tremembé possui ainda 
outros importantes prédios 
históricos, como a Basílica do 
Senhor Bom Jesus. Construído 
em 1672, o templo mescla 
elementos do período colonial 
e do início do século 19. A 
imagem do Senhor Bom Jesus 
de Tremembé, talhada em 
madeira, é umas das peças 
sacras mais antigas do Vale do 
Paraíba -documentos de 1663 
já indicavam a existência da 
imagem na cidade.4

4O autor da peça não é 
oficialmente conhecido. A 
história que atravessou gerações 
diz que a imagem foi deixada 
por um homem que surgiu 
de repente na cidade e logo 
desapareceu. Ao retirarem a 
imagem da choupana onde 
ele morava, teria brotado no 
local uma fonte de água, dando 
origem à Bica da Água Santa 
-outro ponto turístico da cidade.  
O patrimônio histórico, cultural e 
natural de Tremembé inclui ainda 
o prédio do Carmelo Santa Face 
e Pio XII, inaugurado em 1955, 
a Igreja do Berizal, a Estação 
Ferroviária, casarões, e o Horto 
Municipal, entre outros. g

EM JANEIRO, O PAPA FRANCISCO RECONHECEU 
“VIRTUDES HEROICAS” DA MADRE CARMINHA 
DE TREMEMBÉ, FUNDADORA DO CARMELO 

Bica da  
Água Santa
A história da bica é associada ao 
encontro da imagem do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé. A peça 
sacra foi deixada em um casebre 
e, ao ser retirada, uma mina d’água 
tera brotado no local, dando 
origem à atual bica.

O Carmelo Santa Face  
e Pio XII foi fundado  
em setembro de 1955

Fotos:Divulgação/PMT


