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Compras e rendeiras

Impossível não visitar Pontal da Barra, principal reduto do artesanato regional em Maceió

turismo@jcnet.com.br

CONHEÇA INTERLAKEN
NOS ALPES SUÍÇOS
Famosa por sua ampla oferta de atividades esportivas como
esqui, paragliding, canoagem e rafting, a região de Interlaken,
nos Alpes Suíços, cujo ponto de partida é a cidade de mesmo
nome, também oferece passeios culturais ao ar livre durante
os meses mais quentes do ano, que permitem aos turistas
conhecer melhor os costumes e tradições do país.

CASTELO DE 1186
A cerca de 30 minutos de trem de Interlaken fica Thun, a
décima maior cidade da Suíça, às margens do lago de mesmo
nome. A principal atração local é um castelo construído em
1186, totalmente conservado ainda hoje.

HISTÓRIA E CULTURA NA SUÍÇA
A cidade histórica, as praias e o passeio pelas margens do
lago, com os Alpes como pano de fundo, completam a visita.
Por falar em história, que tal mergulhar de cabeça na cultura
suíça? Para reviver o passado e conhecer de perto como
era a vida no país há mais de um século, o Ballenberg Open
Air Museum é a melhor pedida. Na cidade de Brienz, abriga
mais de 100 casas históricas de diferentes regiões da Suíça,
totalmente originais.
Há opção de roteiro curto, que dura metade de um dia. O
museu funciona entre abril e final de outubro, das 10h às 17h,
diariamente.

PASSEIOS E FOLCLORE
De volta à cidade de Interlaken, vale alugar um cavalo ou
charrete em uma das duas estações ferroviárias da cidade e
passear pelo centro para admirar as paisagens alpinas de uma
forma diferente e divertida. Para os turistas mais tradicionais, há
também os shows de folclore suíço, que acontecem durante a
temporada de verão na cidade, com grupos de iodelei (técnica
de canto típica do país) e tocadores de alphorn (trompa dos
Alpes, instrumento característico da região).
Mais informações podem ser encontradas no site www.
interlaken.ch.
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ara as mulheres o bairro
das rendeiras – o Pontal
da Barra - é o que é em
termos de compras. Cresceu
muito essa vila repleta de
casas com fachadas coloridas, barzinhos e restaurantes
especializados em peixadas,
siri mole e outros pratos típicos das alagoas, tornando até
difícil estacionar.
Mas vale a pena. Além
do contato prazeroso com
esse povo reconhecido internacionalmente pela sua
hospitalidade, encontra-se
as mais diversas opções de
rendas de bilro, redendê,
ponto cruz, filé e renascença. E tem mais: é possível
visitar a associação dessas
artesãs e descobrir mais sobre sua arte.
São mulheres rendeiras
e mulheres guerreiras. Que
depois do trabalho domés-

tico, da criação dos filhos e
dos animais, da “lida” nas
lagoas, se dedicam ao trançar
das linhas. Impossível não
se apaixonar pelo trabalho
e pela vida delas. Prova de
que a felicidade está mesmo
nas coisas simples. A casinha
colorida com cadeiras nas
calçadas, a placa de doce lar...
Existem diferenças nos
pontos e nos preços dos trabalhos. Em Maceió o filé,
colorido, é muito procurado
e popular. Adorna até mesmo como acessórios – xales
e túnicas - as belas alagoanas
(Tereza Color não nos deixa
mentir!).
Pontal da Barra é o reduto em Maceió do artesanato
regional. O bairro, de construções antigas que passaram
por revitalização é todo das
rendeiras. O que faz com que
a tradição familiar perduras-

se por tantas décadas.
Avós, mães, netas sentam-se na frente das casas,
transformadas em pequenas
lojinhas para confeccionar
seus trabalhos aos olhos dos
visitantes. Ocupam muitos
quarteirões, que saem de
uma pracinha onde convivem em harmonia vendinhas, farmácias e restaurantes caseiros.
Toalhas, saias, calças,
almofadas, cintos, bolsas,
guardanapos, cortinas, lenços e tudo o mais que a criatividade das mulheres inventam ficam pendurados nas
portas e janelas, balançando
com o vento na calçada.
Tecidos brancos, vermelhos, verdes, azuis, com vários tipos de bordados e rendas são vendidos por preços
que vão de R$ 10 para um
conjunto de guardanapos,

bem simples, por exemplo,
até R$ 500 por uma toalha
de banquete.
A INFÂNCIA E AS LINHAS
“ Desde os 5 anos trabalho aqui. Toda a minha família faz isso. Minha mãe,
minha irmã, as crianças”, diz
Aninha Oliveira. Ela, como
as demais rendeiras da Barra passam os dias bordando
na tela de madeira. “A gente
mesmo vai criando, por isso
que cada peça fica diferente da outra”. Hoje também
existem também homens
rendeiros que fazem do artesanato sua fonte de renda.
SERVIÇO:
Núcleo Artesanal do
Pontal da Barra- Na Lagoa
Mundaú. Todo dia, das 8 às
18 horas.

CVC NA BAIXA TEMPORADA
A CVC dá a largada para a baixa temporada, que no
calendário do turismo começa oficialmente em agosto e segue
até meados de dezembro, e lança uma série de novidades
em roteiros de viagens, para destinos turísticos novos ou já
consagrados que vão disputar a preferência dos viajantes nos
próximos meses.

CANOA QUEBRADA
E JERICOACOARA
Uma das novidades é o novo roteiro “Litoral Leste-Oeste
do Ceará”, que liga Canoa Quebrada à Praia de Jericoacoara,
com hospedagens também em Fortaleza e nas paradisíacas
costas de Mundaú e Águas Belas. Em uma mesma viagem,
o turista tem a vantagem de conhecer diferentes cenários do
Ceará, já com todo transporte e hospedagens incluídos. Com
seis dias de duração, o roteiro está disponível para embarques
a partir de agosto e pode ser parcelado em até 10 vezes sem
juros de R$ 127,40 por pessoa, com passagens aéreas desde
São Paulo.

BAHAMAS COM MIAMI
Fora do solo nacional, uma das grandes promessas está
no sudeste das Bahamas: “Turks e Caicos”, um paradisíaco
arquipélago formado por cerca de 40 ilhas ainda pouco
conhecido pelos brasileiros, que acaba de entrar para o
portfolio de produtos da CVC. A operação da companhia na
região já leva em consideração hotéis de 4 e 5 estrelas, com
passeios e mergulhos que podem ser realizados em diferentes
praias de água azul cristalino, sendo que o turista ainda pode
aproveitar e conjugar a mesma viagem com uma parada para
compras em Miami.

CARIBE E RIVIERA MAYA
Ainda para os fãs da região do Caribe, destinos já
consagrados como Cancun, Aruba, Punta Cana, Curaçao e
Riviera Maya também entram no circuito da baixa temporada,
com alto padrão de serviços e preços que cabem no bolso.

Praia da Ponta Verde

Maragogi e as galés
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Você pode chegar tanto por Recife (Pernambuco)
como por Maceió (Alagoas) para se encantar e se
entregar aos prazeres de Maragogi. A praia famosa pelas
galés, como as piscinas naturais são chamadas por lá.
Paraíso em essência e forma, Maragogi é encanto,
fascinação. Cenário natural privilegiado, onde as águas
são muito mais cristalinas e o verde muito mais intenso.
Fica distante apenas 100 quilômetros da capital alagoana
e reúne algumas das praias de maior beleza do litoral

alagoano, verdadeiros tesouros tropicais, procurados por
milhares de turistas.
SERVIÇO:
A CVC tem pacotes para Maceió com tarifas especiais na
baixa temporada. Consulte uma das lojas.
GOL e Azul voam para o destino a partir de Bauru. TAM,
Avianca e outras companhias aéreas através de SP.
www.cvc.com.br/voegol.com.br

