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Melos

No coração da Costa dos Corais!
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Parceiros:

Fazenda
Bom Jesus

Este projeto de Turismo alternativo, guiado pela Coopeagro
e seus simpatizantes, iniciou tímido, conduzindo os
visitantes a ver de perto os visgueiros centenários do
assentamento Agua Fria. Um pouco por vez ganhou corpo,
se abriu para outras realidades locais e, de simples roteiro,
se transformou em Núcleo do Turismo Rural de Maragogi.
Recebeu apoio do projeto “Talentos do Brasil rural”,
programa que visa à inclusão da agricultura familiar
tornando-a protagonista, capaz de mostrar seus tesouros
escondidos para serem apreciados. A proposta inova ao
estabelecer novos roteiros numa cidade onde a atividade
turística é lastreada apenas no turismo de sol e mar.
Os atrativos do Núcleo do Turismo Rural de Maragogi estão
montados sobre um tripé: o ecoturismo, o agroturismo e o
turismo histórico. No assentamento Água Fria, o visitante
poderá caminhar pela Trilha do Visgueiro, com árvores
centenárias e frondosas; no Bom Jesus, conhecer a
produção da agricultura familiar e provar da culinária
regional; nas fazendas Lavragem e Jenipapo, viajar no
tempo até o início do século 19, quando foi travada a
Guerra dos Cabanos (1832 e 1836), movimento restaurador cujo objetivo era restituir ao trono do Brasil o imperador dom Pedro I. Desta historia permanece ainda uma
trilha bem conservada, cheia de bromélias, e um casarão
em estilo português.
Ao chegar ao assentamento Bom Jesus, o visitante é convidado a fazer um passeio num “trenzinho” puxado por um
trator. De casa em casa, de lavoura em lavoura, eles vão
descobrindo como é o dia a dia do homem do campo,
provando dos sabores frugais da estação.
Em cada morro tem pelo menos duas famílias que vale a
pena visitar: são criadoras de codorna, fazedoras de um
gostoso bolo de massa puba no forno à lenha, trabalhadoras que beneﬁciam a fruta nas pequenas industrias familiares, criadoras de peixes (tilápias) nas lagoas que abastecem também os taques de irrigação durante a estiagem.
Mas, sobretudo, é interessante entrar no campo e ver de
perto o abacaxi surgindo do coração da planta, ou apreciar
um cacho de banana que vai se abrindo e mostrando sua
fértil beleza.
O trabalhador rural Rivaldo Vasconcelos montou uma
pequena estrutura para receber os visitantes ao lado da
casa dele. Batizou o local de Cabanos Agritur. O nome
rebuscado esconde uma comida aparentemente simples,
mas original e saborosa.
Já o passeio pela Trilha do Visgueiro é desenvolvido no
Assentamento Água Fria. O roteiro existe desde 2004,
criado pela Coopeagro em meio a um vasto remanescente
de mata atlântica.
Antes de ingressar na trilha, é possível conhecer também o
genuíno artesanato da ﬁbra da bananeira, desenvolvido
pela Associação “Mulheres de Fibra”, formada pelas esposas dos trabalhadores rurais. O passeio termina com
banho de bica, água de coco ou frutas da
estação oferecidas pelos guias. Na
Coopeagro tem todo o apoio
para se alimentar antes ou
depois do passeio.
O lançamento do roteiro
MARAGOGI RURAL, no
norte de Alagoas,
acontece em 2014,
ano internacional da
agricultura familiar.
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O local pertence ao município de Japaratinga. A acolhida, a
alimentação e o descanso acontecem na fazenda Lavragem,
a visita ao casarão e à trilha na fazenda Jenipapo. Precisa
calçado cômodo e roupa de banho para quem deseja
percorrer a antiga trilha rumo a Recife e tomar banho de
cachoeira. Duração: 1 dia

O local é distante 26 km da pista principal e as
estradas de terra dificultam um pouco a ida, mas, ao
chegar, se percebe como valeu a pena conhecer de
perto este paraíso terrestre, onde trabalho humano,
natureza e temperos fazem uma síntese perfeita.
Duração: 1 dia

O local se encontra a 5 km da pista de asfalto. Deixado
o carro, inicia uma agradável caminhada na mata
atlântica, acompanhados pelos guias. Precisa calçado
cômodo e roupa de banho para quem deseja tomar
banho de bica. Duração: 1 manhã.

Informações e reservas:
Ana
(82) 8848.1201 • ana.estelita@hotmail.com
Emanoel
(82) 9988.1612 • emanoel.estelita@hotmail.com

Informações e reservas:
Rivaldo
(82) 9312.9787 • rivaldomaragogi@gmail.com
Rinelly
(82) 9414.2169 • rinellyvasconcelos@gmail.com

Informações e reservas:
Geraldo
(82) 9113.8299 • j.danieloliveira@hotmail.com

COLIBRI

CORES & SABORES DO CAMPO

Aqui o visitante encontra serviços de café da manhã,
lanche, almoço como também espaços para eventos,
artesanato e venda de produtos da agricultura
familiar ou típicos da região. É uma etapa
fundamental antes ou depois do passeio.
Informações e reservas:
Myriam
(82) 9999.0189 • semeandovida10@gmail.com

