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Aracaju entra no roteiro de viagem dos brasileiros
Quando o sol cai em Aracaju, o melhor a fazer é caminhar vagarosamente pela Orla do Pôr 

do Sol. Se estiver acompanhado, sorte a sua, porque você verá uma das paisagens mais 
bonitas da cidade, no povoado do Mosqueiro, as margens do rio Vaza-Barris, a 30 km de 

distância do centro da capital sergipana. Mas não fi que surpreso se descobrir outros cenários 
encantadores. Além das inúmeras praias de águas mornas e limpas, o estado tem arte, 

história, tradição e aventura. Por isso, se cuide! Você vai se apaixonar por Sergipe.

Larissa D’Almeida

Na foto maior, o Cânion do Xingó e as 
águas do Rio São Francisco. Frutas da 

estação e artesanato na Praça dos Mercados
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A capital de Sergipe foi planejada para substituir a an-
tiga sede do governo local, a cidade de São Cristóvão, a 
quarta mais antiga do Brasil. Fundada em 1855, Aracaju, 
foi construída no formato de um tabuleiro de xadrez, o 
que pode ser notado quando se chega de avião na cidade. 
A capital sergipana ganhou o título de região com melhor 
qualidade de vida pelo Ministério da Saúde e ainda tem 
trânsito organizado e livre, de fazer inveja a qualquer 
grande cidade. A limpeza das ruas também impressiona 
nessa capital de 600 mil habitantes e andar de bicicleta 
pelos cerca de 80 km de ciclovias também é uma boa 
opção para quem quer relaxar e passear pela cidade.

 Aracaju entra cada vez mais na rota de viagem dos 
brasileiros. De acordo com o Secretário de Turismo do 
Estado, Élber Batalha, Sergipe tem investido na promoção 
da região para dentro do país e em feiras internacionais, 
em parceria com a Embratur. O resultado se nota nos 
números: entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012, a 
hotelaria esteve com média de 93% de ocupação; o fl uxo 
de desembarques no ano passado foi de, aproximada-
mente, 1 milhão de pessoas, marca nunca antes atingida 
pelo estado. As frequencias aéreas, em três anos, subiram 
de 19 para 48, incentivada pelo turismo. E não para por 
aí. A hotelaria também se desenvolve e novos empreen-
dimentos, entre hotéis e resorts, já surgem no cenário 
sergipano. Para atender a demanda por profi ssionais, o 

Era uma vez no Nordeste...
Senac já disponibilizou cursos gratuitos para formar e 
encaminhar para os postos de trabalho no setor turístico. 

Há novos investimentos também no site de Sergipe, com 
informações em inglês e projetos para incluir aplicativos 
que permitam aos visitantes conhecer o estado em um 
passeio virtual. Um dos objetivos do governo é fazer 
com que o sergipano viaje mais dentro da própria região, 
entre as temporadas, reduzindo a sazonalidade. Para isso, 
o governo busca entendimento com os empresários para 
baixar os preços e tornar as atrações turísticas mais aces-
síveis para os moradores. Outra iniciativa é divulgar ainda 
mais cidades históricas como Laranjeiras e São Cristóvão, 
além de captar eventos e fazer parcerias com agências 
de viagens para criação de novos roteiros e pacotes que 
incluam Sergipe. Para o secretário, o caminho é o traba-
lho em conjunto. “Ao invés de todos lutarem sozinhos, 
vamos fazer juntos uma divulgação profi ssional, somando 
esforços e otimizando recursos para mostrar Sergipe ao 
Brasil cada vez mais”.

A convite da Funcaju (Fundação Municipal de Cultura 
e Turismo) e Emsetur (Empresa Sergipana de Turismo), 
a FOLHA DO TURISMO esteve de visita ao estado para 
conhecer o que Sergipe tem a oferecer para o visitante, 
e não fi camos desapontados. Seja pela beleza da cidade 
ou pelo jeitinho sergipano, é fácil ser fi sgado e correr o 
risco de deixar o coração por lá... 
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Orla de Atalaia
É natural que você queira aproveitar o sol e mar do 

litoral nordestino e, para isso, pode começar com a Orla 
de Atalaia, a mais badalada da cidade com 6 km de praia, 
tem muitas opções de hotéis e restaurantes. A vasta infra-
estrutura da orla abriga quadras poliesportivas, o kartó-
dromo Nelson Piquet, um motódromo, estacionamentos, 
parede de escaladas, parques infantis, delegacia especial 
para o turista e o Centro de Cultura e Arte. Aproveite o 
passeio e visite o Oceanário de Aracaju, criado e mantido 
pelo Projeto Tamar, que expõe a fl ora e fauna marinha e 
fl uvial do Sergipe. Vá mais longe no seu passeio pela orla 
e conheça o farol, a orlinha e a fonte luminosa.

 Na Passarela do Caranguejo está o agito de bares e restau-
rantes, com sabores internacionais e regionais, como o caldo 
de macaxeira. À noite, a tradicional casa de forró Cariri é 
a escolha de sergipanos e turistas para dançar madrugada 
afora. Pegue seu par e curta a noite, mas antes, experimente 
a famosa iguaria que dá nome ao lugar: o caranguejo, tira 
gosto obrigatório pelo uma vez por semana para os locais.

 
Praia do Saco
É bom garantir o protetor solar, chapéu, boné e óculos 

escuros para curtir o passeio de bugre nas dunas da Praia 
do Saco, no município de Estância. “Com emoção” ou 
“Sem emoção” são as únicas coisas com as quais você terá 
que se preocupar. Segure-se bem e tente, contra as leis da 
física, tirar fotos enquanto sacoleja no carona do bugre. 
Por R$ 50 se faz o trecho curto e, para o passeio completo 
que inclui o manguezal, a tarifa vai para R$ 100. A 70 km 
de Aracaju, no litoral sul do estado, a Praia do Saco, na 
foz do Rio Real, tem hotéis, pousadas e restaurantes. A 
região é conhecida como Costa das Dunas e reúne, além 
da Praia do Saco, com cinco km de extensão, as praias 

Outras Praias
Praia de Abaís
A Lagoa Grande segue paralela ao mar, com nove km 
de orla e é o destaque da praia de Abaís.

Praia de Aruana
Com águas mornas, fuja do movimento e aproveite a 
primeira praia do litoral Sul, seus quiosques, coqueiros 
e dunas. 

Praia do Mosqueiro
Na foz do rio Vaza-Barris, a praia do Mosqueiro tem 
areias claras e fi nas e agora, depois da revitalização da 
Orla do Pôr do Sol, além dos passeios de catamarã, que 
levam a pequenas ilhas, o pessoal se reúne para cur  r 
shows aos sábados durante a alta temporada. 

Praias e aventura

de Abaís, Caueira, Ilha do Sossego, Pontal e Terra Caída.
 Vá até a Ponta do Saco, onde o rio Real encontra o mar, 

na divisa com a Bahia, de onde é possível ver o Mangue-
-Seco, onde foi gravada a novela Tieta do Agreste. O 
percurso de carro, saindo de Aracaju até a Praia do Saco, 
leva 1 hora. Mas existem opções de vans e ônibus que 
saem da capital, e também se pode contratar o serviço de 
transfer. Continue a explorar o lugar em passeios de barco 
ou escuna, parando em Mangue-Seco ou na Ilha da Sogra. 

 
Praia do Refúgio
Para os esportistas, a Praia do Refúgio, a cerca de 15 

km de Aracaju, tem ventos ideais para a prática do kite 
surf. Entre um mergulho e outro você pode experimentar 
as comidinhas do Restaurante Parati, o mais estruturado 
do local. Peça porções de mini acarajés e sucos de frutas 
regionais. Os donos do restaurante, o animado holandês 
Harry Andre Boersma e sua esposa brasileira Ivone Silva, 
podem dar boas dicas sobre o que escolher.

Ao lado, a Praia do Saco. Acima, a Praia do 
Refúgio. Exemplos do belíssimo litoral de Sergipe
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Bem pertinho de Aracaju, a 26 km, está a ci-
dade de São Cristóvão, aconchegante e bucólica.  
Local ideal para passar o dia. É bom reservar 
uma manhã e tarde para conhecer todas as igre-
jas e museus, sem pressa. Pare para uma boa 
conversa com o pessoal do Posto de Informações 
Turísticas, e ouça com detalhes, se você gostar 
de história, a trajetória dessa antiga capital 
contada pelo professor de sociologia, Celestino 
de Barros. 

Fundada em 1.590 por Cristóvão de Barros, 
São Cristóvão ocupa o posto de quarta capital 
mais antiga do país. A própria cidade é tombada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 
Nacional desde 1967 e abriga o Museu Histórico 

História e lenda em São Cristóvão
de Sergipe, antigo palácio provincial e sede do 
governo até março de 1.855. Logo na entrada da 
cidade, próximo ao centro histórico, os recém-
-chegados podem ver o Cristo Redentor, com 16 
m de altura, construído em 1924 pelo arquiteto 
Belando Beladini. 

A Praça de São Francisco, tombada pela Unesco 
como Patrimônio Cultural da Humanidade em 
agosto de 2010, com construções do século XVII 
que remetem a colonização espanhola, sedia ainda 
o conjunto arquitetônico da Igreja e do Conven-
to São Francisco, de 1693. É lá que funciona o 
Museu de Arte Sacra, terceiro mais importante 
do Brasil em número de peças e a Santa Casa da 
Misericórdia, prédio barroco do século XVII. 
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A lenda viva da cidade

Se você es  ver distraído, perambulando pelas ladeiras ou 
comendo um bricelete sem se preocupar, pode esbarrar com 
Iolita, uma senhora que circula pelas ruas da cidade falando 
com todo mundo e com ninguém. O passeio diário de Iolita 
tem um propósito: encontrar seu grande amor, Zé Airton. O 
drama da história é que Zé Airton é casado e pai de família, 
além de ter sido vice-prefeito de São Cristóvão. A paixão de 
Iolita por Zé Airton começou quando ela perdeu o marido e 
enlouqueceu. Já são vinte anos de amor platônico e que se 
anuncia com uma frase: “Vou descer prá namorar!”. Diz o 
povo que o alvo do apreço de Iolita já cedeu à sua insistência, 
por piedade, o que a deixou ainda mais apaixonada. Mas a 
verdade mesmo, ninguém conhece. Será que você descobre?

Os sobrados e casarios que circundam a praça mos-
tram como o país se organizava socialmente na época 
da colônia, dividindo entre ricos e pobres os donos de 
casas com fachadas com tribeiras, beiras ou eiras. Daí 
a expressão, “sem eira nem beira”, que signifi ca que o 
proprietário de uma casa assim não é nobre, nem rico.

Na lista das visitas fundamentais ainda está outra praça: 
a da Matriz. Lá se encontra o monumento tombado pelo 
Patrimônio Histórico Nacional mais antigo de Sergipe, a 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, de 1608. Cons-
truções históricas abrigam órgãos da prefeitura e a Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos merece ser 
vista. O Conjunto do Carmo expõe uma coleção de peças de 
ex-votos, deixadas lá por fi éis que alcançaram suas graças. 
A exposição fi ca no antigo claustro do Convento da Ordem 
Terceira, dentro do conjunto arquitetônico do Carmo.

Como não tem equipamento hoteleiro estruturado, 
os turistas geralmente fi cam hospedados em Aracaju e, 
durante os meses de janeiro e fevereiro, a cidade de 75 

mil habitantes recebe cerca de 1.500 visitantes por mês. 
Uma das diversões de quem vive na cidade é o Carnaval 
de São Francisco, pouco conhecido da grande massa, é 
uma festa com muito frevo. Outro evento que movimenta 
a cidade é a procissão do Senhor dos Passos, no segundo 
domingo da Quaresma. A Procissão de Fogaréu, a Festa 
de Santos Reis, o grupo folclórico Caceteira e o samba 
de coco também animam a cidade.

Antes de deixar essa velha capital, experimente o 
“biscoito da vida eterna”, que se parece com uma hóstia 
e é herança das freiras suíças. Os briceletes são feitos 
pelas freiras do Lar Imaculada Conceição e custam R$ 
2 o pacotinho. Se estiver com sorte e disposição, talvez 
encontre a garotada de São Cristovão jogando futebol em 
pleno patrimônio cultural da humanidade, a Praça de São 
Francisco e, se você se garante, entre na partida e jogue 
com eles até anoitecer. Eles vão deixar e você vai se di-
vertir. Depois, procure um barzinho na Praça da Matriz, 
relaxe e se prepare para a noite forrozeira de Aracaju.

Na página ao lado, a 
Praça de São Francisco, 
Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela Unesco. 
Vista dos sobrados e 
igrejas da cidade. Abaixo, 
a lenda viva caminha 
pelas ruas da cidade
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A BR101 é a rota para essa cidade cheia de artesanato 
e igrejas por todos os lados, herança deixada pelos je-
suítas. São 20 km que separam Aracaju de Laranjeiras, 
que recebeu esse nome por ter pés de laranja atrás do 
Mercado Municipal, onde se encontra de tudo. Foi no 
século XIX que o povoado se tornou uma cidade, que 
hoje é tombada como Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, pelo Iphan, e que tem seis igrejas espalhadas 
pela região. Entre elas, a Igreja do Senhor do Bonfi m, no 
ponto mais alto da cidade, o Morro do Bonfi m, de onde 
se pode ver o Vale do Cotinguiba e tirar muitas fotos; a 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Comandaroba, 
com características barrocas, de 1734, que talvez fará 
você levar algum tempo até acertar o nome; a Capelinha 
do Bom Jesus, a primeira do município, entre outras. 

Grutas, feiras e igrejas em Laranjeiras

Mas não gaste toda a sua energia nas igrejas. La-
ranjeiras faz a alegria dos fotógrafos profi ssionais e 
amadores aos sábados, na feira livre, que reúne cerca 
de mil feirantes vendendo desde cofres em forma de 
caju, de todos os tamanhos, passando por enormes vas-
souras de palha, latas de sururu, frutas de todos os tipos 
e cores em uma infi nidade de barracas e burburinho. 
Não se vê muitos turistas circulando pela feira, que é 
uma tradição local desde 1824 e acontece em frente ao 
Mercado Público Municipal, próximo à Universidade 
Federal de Sergipe.

Laranjeiras é a segunda cidade mais antiga de Sergipe, com 
grande valor histórico e cultural. Programe-se para conhecer 
o município no período das festas, que são fortes manifesta-
ções do folclore da região, como o Reisado, Guerreiros, Taiei-

Gruta da Pedra Furada, em Laranjeiras
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ra, Cacumbi, Lambe-Sujos e Caboclinhos e muitas outras. 
O artesanato deixará você um pouco mais pobre. Nem 

tanto, porque as peças de renda irlandesa ricamente tra-
balhadas, chegando a levar até três meses para fi carem 
prontas, são vendidas a preços tentadores. Será difícil sair 
de dentro da Casa de Artesanato José Monteiro Sobral sem 
levar nem uma lembrancinha. Converse com as rendeiras 
enquanto elas trabalham e conheça o Demar, um artesão que 
entalha fi guras religiosas e regionais. Fundada em 2011, a 
casa reúne diversos artesãos e recebe o apoio da prefeitura. 

A tradição da renda irlandesa chegou com as freiras irlan-
desas e é passada adiante através de ofi cinas promovidas pela 
Secretaria de Cultura Municipal. Os 26 mil laranjeirenses 
ainda podem se orgulhar de duas belezas naturais: as grutas 
da Pedra Furada e da Matriana. A primeira fi ca no Povoado 

Machado, a 1 km do centro de Laranjeiras. É uma formação 
natural rochosa aberta em forma de arco. Seja corajoso e 
desvende o mistério dos tesouros escondidos nas suas caver-
nas que, segundo a lenda, ligavam a gruta à Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição da Camandaroba, e que deixou rico 
um aventureiro que encontrou um cálice de ouro dos jesuítas.

Conhecida como Museu a Céu Aberto, pelo patrimônio 
histórico que compõe a cidade, ou como Atenas Sergipa-
na, em razão dos clubes de teatro, leitura e agitada vida 
cultural, Laranjeiras também sedia uma grande fábrica de 
cimento e uma usina de fosfato. Já o patrimônio imaterial 
é formado por inúmeros grupos folclóricos encontrados 
em povoados de descendentes de quilombolas, chamados 
de Mussurca e já realiza, há mais de 30 anos, o Encontro 
Cultural de Laranjeiras, que festeja a cultura local.

Artesão Demar confecciona peças 
que podem ser compradas como 
lembraças de Sergipe e a Casa de 
Artesanato José Monteiro Sobral
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Durma, coma, relaxe e se divirta na Fazenda Boa Luz
Ainda no município de Laranjeiras, a próxima parada é 

o Hotel Fazenda Boa Luz, maior área de lazer e turismo 
rural do Nordeste com, aproximadamente, sete milhões de 
metros quadrados. A Boa Luz está entre os cinco melho-
res hotéis fazenda do Brasil e entre as muitas atividades 
está o passeio de cavalo por diversas trilhas, turismo de 
aventura para os atrevidos se arriscarem na tirolesa, na 
parede de escalada ou no touro mecânico e, para os pe-
quenos, passeios de pônei. A diversão não termina: ainda 
há salão de jogos, haras e zoológico, passeios de charrete, 
pedalinho e pesque-pague e um parque aquático com a 
maior piscina de ondas do Nordeste, que chegam até três 
metros de altura. O visitante pode comprar o ingresso 
para passar o dia no parque da fazenda por R$ 39,90 por 
pessoa ou, se hospedar a R$ 300 a diária para o casal 
em categoria standard. Opções de restaurantes são três: 
Rancho Fundo (buffet fi xo por R$ 28), Rancho Alegre 

(churrasco para dois por R$ 32) e Jardim das Laranjeiras 
(a la carte). Não importa a sua escolha, você vai comer 
bem. No Rancho Fundo, com vista para o lago, sinta a 
brisa da tarde enquanto ouve uma musiquinha ao vivo. 

Se o seu interesse é sentar e ler um livro ou apenas 
pensar na vida, escolha um dos muitos banquinhos pelas 
alamedas arborizadas ou lagos espalhados pela fazenda 
e descanse. Nos fi nais de semana e feriados acontece 
o desfi le de animais com cavalos, búfalos, camelos e 
muitos outros, e uma apresentação cômica. Com 12 
anos de existência, a fazenda recebe visitantes o ano 
inteiro, especialmente no Carnaval quando o número 
chega à 1.600 por dia. Nos fi nais de semana, mesmo 
fora de temporada, os 53 apartamentos fi cam lotados. 
Mas esse número deve aumentar em breve. O empre-
endimento terá, até o fi nal de 2012, 120 apartamentos 
no total e ampliará seu auditório. 

Acima, a gastronomia no Restaurante Rancho Fundo, e cenários do Hotel Fazenda Boa Luz
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Museu da Gente Sergipana em Aracaju
Por tudo o que oferece, saber que a entrada é gratuita 

surpreende. O mais novo museu de Aracaju é interativo 
e atraente. Certamente prenderá a atenção das crianças 
que estiverem com você. Feito nos moldes do Museu 
da Língua Portuguesa de São Paulo, foi inaugurado em 
novembro de 2011, já recebeu mais de 24 mil pessoas. 
O prédio, que fi ca de frente para o Rio Sergipe, já foi um 
colégio e secretaria de educação e fi cou abandonado, até 
ser reformado pelo governo do estado há três anos. Durante 
a visita, a palavra de ordem é mexa em tudo! Um guia te 
leva pelas salas temáticas, começando pela que reconstitui 
uma feira livre, com um vendedor virtual que conversa 
com os visitantes. Ao fundo, produtos típicos como a 
cachaça com caranguejo, couro e entalhes de madeira. O 
ator sergipano Pierre Feitoza interpreta o vendedor arretado 
e respondão em um painel interativo que convida a uma 
prosa enquanto tenta te convencer a comprar alguma coisa.

Seguindo pelos corredores, chegue ao espaço das 
palavras, onde é possível desvendar o signifi ca-
do de expressões regionais como “xexéu”, 
“brefai” e “bigu”. Divirta-se na sala dos 
barquinhos enquanto tem a sensação de 
navegar através da vegetação, brinque 
de montar pratos típicos e banque o 
fazendeiro na plantação virtual que 
ensina os passos para a colheita. 
Ainda há muito o que ver e fazer 
como a midiateca, a sala de cinema 
e exposições, a sala das praças, sala 
das brincadeiras e cantinhos onde se 
pode recitar poesia de cordel e cantar 
repentes. O Museu da Gente Sergipana 
é mantido pelo Banese e ainda tem um 
restaurante com decoração intimista e elegan-
te anexo. Não tenha medo de arriscar-se em um Petit 
Gateau de macaxeira com charque (carne seca) por R$ 
8 no Café da Gente. Não faça dietas enquanto viaja, do 
contrário, comerá se culpando uma porção de cubinhos 
de tapioca frita com queijo coalho, acompanhado de 
molho shutney de tomate a R$ 12 a porção com seis 
unidades, e prove o gosto forte do suco de mangaba. No 
fi nal, balas de alfi nim de coco acompanham o cafezinho.

Colina de Santo Antônio 
No ponto mais alto de Aracaju, a 25 metros acima do nível 

do mar, a Colina de Santo Antônio é o Marco Zero da cidade, 
que completou este ano 157 anos em 17 de março. Foi lá 
que o povoado de Santo Antônio de Aracaju foi elevado à 
categoria de cidade e, ao redor da Igreja de Santo Antônio, 
datada de 1845, existem obras de arte religiosas contando a 
história do santo que dá nome a colina. Do alto do mirante 
se tem uma boa vista da cidade que, você perceberá, está 
cheia de cajus gigantes espalhados por vários pontos. Os 
cajus coloridos foram feitos por diversos artistas da região 

e é parte das comemorações pelo aniversário da cidade em 
2011. Uma curiosidade é sobre o maior prédio que você 
estiver vendo lá de cima, conhecido popularmente como 
Maria Feliciana, é uma homenagem do Edifício Estado de 
Sergipe à mulher mais comprida da região, com 2,25m de 
altura. De lá também se pode ver a junção do Rio Sergipe com 
o Oceano Atlântico e a Ilha de Santa Luzia, no município de 
Barra dos Coqueiros, a 1 km da capital. Se estiver solteiro ou 
solteira, visite a colina no dia 13 de junho, quando a popula-
ção se reúne para comemorar o dia do santo casamenteiro. 

Praça dos Mercados
Pela manhã, o cheiro forte de muitas fl ores invade a Praça 

dos Mercados enquanto transeuntes se acumulam no Corredor 
das Flores. Se não for alérgico, cheire, fotografe e compre 
quantas puder para presentear. Pare na banca de literatura de 
cordel, no Mercado Antônio Franco, inaugurado em 1926, e 
descubra que o vendedor é fi lho do famoso cordelista João 
Firmino Cabral. Analfabeto, aprendeu a ler com os folhetos 

literários e fi cou conhecido na região. Siga em frente 
pela porta em forma de arco e encontre milha-

res de cajuzinhos de madeira e chapéus de 
palha. A Praça dos Mercados, que reúne 

os mercados Antônio Franco, Thales 
Ferraz e Albano Franco, foi revitalizada 
recentemente, junto com todo o centro 
histórico. Próximo ao Bairro Industrial 
e a ponte Aracaju-Barra, hoje o local é 
centro cultural e também acolhe pre-
ciosidades como o Espaço do Beiju e 

o Armazém do Seu Narciso, há mais de 
40 anos no mercado, junto com a esposa 

vende castanhas de muitos sabores, doce, 
salgada, apimentada. Peça uma prova que ele 

generosamente lhe dá. Seja desafi ado por ele a levar 
a Pimenta Chora Negão. Seu Narciso garante que a pimenta 
cumpre o que promete e derruba até o mais convencido dos 
machões. Lá ainda tem queijos, manteiga do sertão, doces, 
queijadinhas, bebidas... Tudo bem organizado em várias pra-
teleiras e na bancada, que as vezes esconde Seu Narciso atrás 
das sacas de castanha. “Já fi z de tudo um pouco e é melhor ser 
feirante porque, quando ninguém quer, a gente come!”, brinca.

Outras lojinhas vendem ímas e estátuas coloridas, que 
vão inspirá-lo a levá-las de lembrança para decorar sua 
casa. Pesquise e ache um bom preço. Se preferir, troque 
a decoração pelas frutas da estação nas barracas dos fei-
rantes ou, leve tudo, lembranças e frutas, e saia satisfeito.

Centro histórico de Aracaju 
Se for pela manhã, aproveite o sol macio para bisbilhotar 

o passado em casarões, parques, praças e palácios. Come-
çando pela Praça Fausto Cardoso, a mais antiga da capital, 
passe pelo Parque Teófi lo Dantas e faça comprinhas na feira 
de artesanato. Faça poses para fotos em frente a Ponte do 
Imperador, um ancoradouro de 1859.
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Durante as três horas de viagem até Canindé de São 
Francisco a paisagem muda lentamente, mas dá para 
perceber a variação da vegetação rasteira se tornando em 
semi-árido, até chegar ao alto sertão. O sol a pino é forte, 
mas você se esquecerá disso enquanto estiver empolga-
do demais pensando na travessia do Rio São Francisco 
que te espera logo mais. Depois de passar muito tempo 
rodando pelos 208 km de boas estradas que separam 
Canindé de Aracaju, e ter feito paradas estratégicas em 
lugares como o posto Serrano em Itabaiana, depois de 
ter entrado na rodovia SE-175 e avistado a enorme placa 
escrito “Xingó” que marca o início da Rota do Sertão e 
depois de ter cruzado cidadezinhas como Ribeirópolis, 
Nossa Senhora da Aparecida e Cruz das Graças, depois 
de fi car se perguntando o que eram aquelas plantações 
de cactos em diversas casas de beira de estrada e de ter 
cruzado a ponte sobre o Rio Salgadinho, depois disso tudo, 
você estará ansioso para ser apresentado ao Velho Chico. 

Na divisa com Alagoas, essa cidade de 30 mil habitantes, 
sendo 11 mil deles participantes do MST (Movimento 
dos Sem Terra), Canindé hoje é a porta de entrada para 
os Cânios do Xingó, um dos passeios mais procurados 
por quem está em Sergipe. O catamarã que te leva para 
curtir as águas do São Francisco, que foram represadas 
para a criação da usina do Xingó, construída no fi nal de 
década de 80, formando os cânions por onde passam as 
embarcações com nomes como Rei do Cangaço e Maria 

Canindé de São Francisco: uma pérola do Sertão

Outras facetas de Canindé

A cidade ainda tem o  tulo de maior produtora de quiabo, realizado 
a Festa do Quiabo todos os anos, indo para sua sé  ma edição, 
coroando rei ou rainha quem consegue comer mais da iguaria. 
Tente conhecer Zé Leobino, presonagem importante na região, 
abrigou lampião em uma de suas fugas.

Bonita. Se antes o rio era pouco navegável por conta de 
corredeiras, depois da barragem as águas fi caram próprias 
para o lazer e colocou Canindé na rota do turismo nacional. 

Foi lá que viveram personagens fortes da cultura brasielria 
como Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e Maria Bonita, 
ícones do cangaço, que morreram em 1938. A cidade recebe 
os visitantes com as estátuas de seus representantes mais 
ilustres, que marcaram a história da região. Pois é assim, 
como um dos heróis do Sertão, que você vai se sentir en-
quanto estiver por lá. Além dos banhos nas águas doces do 
Velho Chico, a cidade pede que você durma uma noite para 
aproveitar com calma todos os passeios, como a visita ao 
Museu de Arqueologia de Xingó, com acervo arqueológico 
que reúne cerca de 55 mil peças entre esqueletos humanos 
e registros gráfi cos, referentes aos aspectos da cultura do 
homem que habitou esta região há cerca de 9 mil anos. 

Outras atrações são a Fazenda Mundo Novo onde se 
pode fazer trilhas e turismo ecológico. É possível conhe-
cer quatro sítios arqueológicos com pinturas rupestres de 
nove mil anos atrás. Depois, aproveite para mergulhar nas 
águas claras desta parte do rio São Francisco. A segunda 
maior usina do país, atrás de Itaipu no volume de energia 
gerada e responsável por 25% da energia consumida no 
nordeste, a Usina do Xingó foi construída pela Chesf 
(Companhia Hidro Elétrica de São Francisco) em 1988 
recebe turistas. Vá até o Mirante do Centro de Recepção 
e terá uma vista privilegiada do local.

Catamarã leva turistas em passeio no leito do  “Velho Chico”
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“Em Canindé de São Francisco, 
relaxe em passeios de catamarã 

pelo Cânion do Xingó e 
aproveite a comida regional a 

beira do Velho Chico”
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Festas  picas e eventos anuais

Bom Jesus dos Navegantes
Enchendo as ruas de Aracaju de fi éis, há cerca de um século se 
comemora a festa de Bom Jesus dos Navegantes em Sergipe. Nas 
cidades ribeirinhas como Propriá, Gararu e Neópolis também 
acontecem os festejos. Atualmente, todo 1° de janeiro, acon-
tece a procissão no Rio Sergipe, com balsas, lanchas e barcos 
de pesca ao som dos blocos de frevo que animam as ruas.

Pré-Caju
Realizada durante os quatro dias da primeira semana de janeiro, 
a festa é privada sendo a maior prévia de Carnaval do Brasil. 
A Avenida Beira Mar é cercada por tapumes e a animação 
fi ca por conta dos trios elétricos com bandas baianas de axé 
e ar  stas de forró. 

Santos Reis
Em Laranjeiras é no dia 6 de janeiro que se encerra o cilclo das 
festas natalinas com homenagem aos Reis Magos. O Encontro 
Cultural, que acontece paralelo ao festejo disputa as atenções 
dos visitantes. Ainda tem a Guerra das Cabacinhas, em Japa-
ratuba e a coroação do rei, rainha, príncipes e princesas de 
grupos folclóricos, com destaque para o Reisado, o Cacumbí, 
a Chegança e a Taieira.

Combate do Lambe Sujo e Caboclinho
O povo se pinta para lembrar a luta entre negros (pinturas de 
cabaú) e índios (pinturas de xadrez vermelho). Muito popular, 
acontece no município de Laranjeiras na primeira semana de 
outubro, quando estudantes e trabalhadores viram persona-
gens históricos para viver a guerra de raças. Atrai estudiosos 
e curiosos pelo encanto e beleza dos festejos, das roupas e 
maracatus. Não tenha medo de se sujar.

Queima do Judas
No Sábado de Aleluia, no fi nzinho da Quaresma, tem a festa 
da Queima do Judas. A celebração começa com a confecção 
do boneco, cheio de palha e ves  do com roupas velhas, cha-
péu e sapatos. À tardinha ele é pendurado em um mastro, 
remetendo ao enforcamento de Judas, o discípulo traidor, 
para que à noite o povo extravaze sua ira santa contra todos 
os que detestem na comunidade. Antes de queimar o Judas, 
o povo lê o testamento onde se descobre quem fi cou com os 
“bens” do boneco. O ápice da festa é a queima de Judas, sob 
aplausos e xingamentos. Pode ser uma boa terapia.

Forró Caju
Com mais de 140 atrações, atualmente é considerado o prin-
cipal evento cultural da cidade, atraindo uma média de 100 
mil pessoas por dia. Gratuito, acontece em junho nas ruas do 
centro de Aracaju, com música e muita comida  pica como 
milho verde, pamonha e mingau de tapioca.

Carnaval e Festas Juninas
As festas que arrastam mul  dões em Sergipe são o Carnaval e 
as Festas Juninas. Programe-se com antecedência para os oito 
dias de agitação do Carnaval sergipano e tenha fôlego para 
dançar durante os 30 dias da festa junina, a mais longa do país.
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ONDE FICAR

 ARACAJU

Mercure Aracaju Del mar
(79) 2106-9100
Av. Santos Dumont, 1500 
Praia de Atalaia
www.mercure.com

 CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Xingó Parque Hotel
(79) 3346-1254 / 3346-1261
Serra do Chapéu de Couro, s/n, 
Canindé de São Francisco - SE

Águas de Xingó
(79) 3346-1200
Rodovia Se-206, Km 100 - Nº 100  
Canindé de São Francisco - Sergipe

ONDE COMER

 ARACAJU 

Armazém Mediterrâneo
(79) 3243-7772
Na Passarela do Caranguejo
De terça-feira a domingo à noite 
e de quarta-feira a domingo.

Restaurante Maria Flor
(79) 3243-2590

Serviço

Avenida Santos Dumont, 560
Orla de Atalaia

 CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Restaurante Karranca’s
(82) 9984-1528 
No dique II, às margens do lago do 
Xingó.

ONDE IR

 ARACAJU

Museu da Gente Sergipana
(79) 3218-1551
Av. Ivo do Prado, 398, 
Centro - Aracaju - SE
De terça a domingo - das 10h às 18h.

Mercado Municipal
Av. Rio Branco, s/n°, Centro - Aracaju - SE
De 6h às 18h, de segunda a sábado, 
e das 6h às 12h aos domingos.

 CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Agência de passeios – MFTUR
(79) 9972-1320 / www.mturxingo.com.
br. A agência oferece diversas opções 
de passeios náu  cos no Lago do Xingó. 
Na embarcação, música, comida e ser-
viço de bordo, além de guia que conta 
a história do local. 

O 
BÁ

SI
CO

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Turismo de Sergipe - www.turismosergipe.net
Funcaju - www.aracaju.se.gov.br/cultura_e_turismo
Pré-Caju - www.infonet.com.br/precaju
Forró Caju - www.aracaju.se.gov.br/forrocaju/

QUEM LEVA

CVC Aracaju - Para 7 noites com café da manhã, transporte aéreo ida 
e volta, traslado do aeroporto / hotel / aeroporto para o casal, sai por 
R$ 1.078,00. O pacote também inclui passeios aos principais pontos 
turís  cos da cidade, com visita às praias do Litoral Sul.

 O restaurante Sabor do Sertão, 
Xingo Parque Hotel, o e interior 

do Mercado Municipal




