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Quando os europeus tiveram o primeiro contato
com os donos da Terra de
Santa Cruz, a gente que
encontraram, no litoral paraibano, era da nação Potiguara. Na verdade, eles
dominavam o Nordeste do
litoral do Maranhão ao de
Pernambuco.
Erroneamente,
do
ponto de vista histórico,
a Paraíba foi
posteriormente chamada de Terra
dos Tabajaras,
o que não
procede. Estes, os Tabajaras, chegaram
bem depois, no meio da
maior confusão armada
principalmente, entre potiguaras e portugueses,
em território paraibano.
“Provenientes do vale
do São Francisco, esses
indígenas {os Tabajaras}
desceram o rio Paraíba,
desde as nascentes, no
atual município de Monteiro, e chegaram ao litoral sul da capitania onde
entraram em choque mais
com os potiguaras que os
portugueses”, explica o
historiador José Octávio

Apresentação
de Arruda Melo, em A Paraíba e o Litoral Norte, de
Santa Rita a Mataraca, em
parceria com Luiz Patrianni
e colaboração de Marcelo
Gomes.
Assim, da foz do rio Tracunhaém, que hoje, juntamente com a do Rio Goia-

na, divide a Paraíba de
Pernambuco, e a foz do Rio
Guajú, que separa o território paraibano do Rio
Grande do Norte, as águas
e areias das praias eram
por centenas de anos do
usufruto exclusivo dos Potiguaras. Não havia, no referido espaço, sequer sombra de algum Tabajara, um
povo que vivia em espaço
geográfico hoje baiano.
Pois é sobre essas praias
fantásticas que estamos
começando a falar na trilogia Águas dos Potiguaras.
sérgio botêlho
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Neste primeiro livro tratamos das mais famosas
praias dos litorais de João
Pessoa e Cabedelo, no
caso, algumas das mais urbanas do litoral paraibano.
O primeiro capítulo,
como não poderia deixar
de ser, expõe a encantadora Tambaú, a primeira das mais
urbanas praias
da Paraíba, e,
ainda, hoje, inteiramente limpa
para o banho, em
águas tranquilas
e mornas.
Pois bem. Essas
águas potiguaras
se constituem,
hoje, no que de
mais encantador
existe para o Tusimo de Sol
e Mar, na Paraíba, guardando, ainda, relíquias
historicas que marcam o
avanço civilizatório no litoral paraibano, além do
confinamento dos potiguaras, no Litoral Norte, e dos
Tabajaras, no Litoral Sul,
terras que lhes foram reservadas após a conquista
da Paraíba.
Fiquem, então, com as
descrições feitas, ao longo de um mês, no site Para
Onde Ir, agora, transformadas neste ebook.
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Tambaú:
linda
praia do Norte

Crédito da foto: Luiz Henrique Parahyba/(83) 99992-8898
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Apesar de plenamente
urbana, Tambaú guarda
resquícios de uma praia
natural pelas poucas intervenções que lhe foram prejudiciais.
Uma coisa é ver outra
contar. Sempre é mais difícil entender a beleza de um

Paraíba. Para começo de
conversa, é muito difícil encontrar uma praia urbana
(e ponha urbana, nisso) livre para um mergulho sem
apreensões.
Com características beirando ao seu estado original mais selvagem, Tambaú

lugar apenas pela descrição. Com uma foto, já melhora. Com um filme, ainda
mais. Contudo, para saber
é preciso viver, experimentar, assuntar com os locais,
se locupletar do real.
Desse jeito é com Tambaú, linda praia do mar que
fica em plena área urbana
de João Pessoa, capital da

é um deleite da natureza. A
não ser um hotel construído na areia, ainda no início
da década de 70, a praia
mais citadina da Paraíba
não tem intervenções prejudiciais ao mar.
É o conhecidíssimo Hotel Tambaú, construído na
década de 1970 e que nos
dias de hoje jamais teria a
sérgio botêlho
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permissão dos órgãos de
controle ambiental. Por sinal, está fechado por conta
de crise financeira insuperável.
Portanto, Tambaú é uma
praia urbana quase selvagem à disposição dos paraibanos em geral que lhe
abordam por todos os dias
da semana. E dos turistas
que costumam invadir João
Pessoa nos mais diversos
momentos do calendário
de cada ano.
Sem emissários submarinos
Entre as intervenções
que inexistem em Tambaú,
uma delas torna-se extremamente dramática para
as praias que as ostentam.
Na praia pessoense (é assim que se chamam os nativos e as coisas relativas a
João Pessoa) não há emissário submarino. Aquela
coisa de levar esgoto para o
alto mar.
Outra coisa: apesar de
estar localizada bem do
lado em que nasce o sol, já
que vizinha ao ponto mais
oriental das Américas, à
Leste, portanto, na medida em que o sol corre para
o Oeste, não há perigo de
sombra na praia. Isso porque não é possível construir
arranha-céus na orla paraibana. Somente da terceira
avenida para dentro. E, dali
em diante, com efeito, existem centenas deles, e que
poderiam muito bem, caso
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houvesse liberação, estar
na primeira avenida.
Das razões que explicam
as condições naturais praticamente preservadas de
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te veio atingir o litoral ao final da primeira metade do
século XX. Praticamente,
400 anos depois.
Desse jeito, pode o esgo-

É preciso dizer, portanto, que passar uns dias em
Tambaú não vai fazer mal a
ninguém. Muito pelo contrário! E, aqui pra nós: o

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila

Tambaú, a mais benéfica é
a de como historicamente evoluiu a cidade de João
Pessoa. Ao invés de ter se
desenvolvido do mar para
o seu interior, como as capitais nordestinas, cresceu do
interior para o litoral.
Nascida à beira do rio Sanhahuá, em agosto de 1585,
a urbe da cidade originalmente chamada de Nossa
Senhora das Neves, somen-

tamento sanitário ir sendo
construído paulatinamente na direção do Sanhahuá,
e não do mar. Ao longo do
tempo, o tratamento desses
esgotos acabou poupando,
também, o mar de Cabedelo - onde fica o principal
porto paraibano -, cidade
conurbada com João Pessoa, poucos quilômetros ao
norte de Tambaú. É ali que o
Sanhahuá desemboca.
sérgio botêlho

que já tem de gente se mudando de mala e cuia para
lá, não é brincadeira!
Para completar, a orla
marítima de Tambaú é
bem servida de hotéis e
de pousadas. O que garante uma estadia de tranquilidade e prazer de frente
para uma das praias urbanas mais belas de todo o
mundo. E ainda tem a culinária...
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Em Tambaú, também há uma feirinha

Na parte considerada de
Baixo Tambaú, onde a praia
mais famosa de João Pessoa
tem seu espaço de maior frege, há um espaço destinado à
comercialização de produtos
da terra, da alimentação ao
vestuário, passando por artesanato local, que se mantém
famosa e nada discreta: a Feirinha de Tambaú.
Bem próxima a templos
religiosos, além de outros comércios que tais, e ainda de
hotéis, bares, farmácias e restaurantes, a Feirinha é ponto
de encontro de turistas e gente da cidade, mesmo, que elegeu aquele comércio como
espaço de convivência e, evi-

dentemente, de comprinhas
eventuais e lanches rápidos.
O trabalho em linho e algodão, e, ainda, em couro,
feito pelos artesãos locais
é bastante apreciado pelos
turistas e pelos pessoenses.
Aliás, trabalho de artesanato, parte feito ali, na hora, é
bem comercializado com os
de fora e com os de dentro
da cidade.
Na Feirinha, sempre tem
um grupo de forrozeiros tocando alto para animar a
moçada, transformando o
local numa festa permanente e alicerçada na cultura
local. Nas barracas que servem comida, destaque para
sérgio botêlho

a tapioca nordestina, o caldo de
cana, e outras
comidas e bebidas típicas da região.
Por sinal, em
ambientes abertos e amplos, mas
cobertos, funciona um grande
número de lanchonetes e bares
servindo a comida típica nordestina, e, também,
de outras regiões
do país, ao gosto do comensal.
De fome é que
o cidadão ou a
cidadã não vai
morrer. O perigo
é comer demais.
Ainda mais agora que os
donos de quiosques, principalmente de alimentação,
fizeram um pacto para não
atacarem os clientes na chegada à feirinha. Dessa forma, reina a maior tranquilidade para que os comensais
apreciem o cardápio, à vontade, sem constrangimentos desnecessários.
Um luxo a Feirinha de
Tambaú ao qual não cabe
perder a ninguém em passeio por João Pessoa. E que
não esqueça de provar do
famoso caldo de quenga,
que levanta qualquer defunto, na hora.
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Cabo Branco:
charmosa
e popular

Crédito da foto: Luiz Henrique Parahyba/(83) 99992-8898
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O charme e o requinte
da praia do Cabo Branco,
em João Pessoa, você enxerga de todo jeito: de cima
ou rente ao chão. Cercada
por uma população em sua
maioria de alta renda, expressa em suas casas e edifícios de moradia, Cabo Branco ostenta uma larga faixa de
areia branca que esbarra em
ondas calmas e mornas, seja
nas marés altas ou baixas.
O resultado não poderia
ser outro que não uma frequência extraordinária, em
todos os dias do ano, seja
por moradores da capital ou
por visitantes. Afinal, na avenida da beira-mar estão alguns dos melhores hotéis e
restaurantes de João Pessoa,
além de pousadas, hostéis,
apartamentos e casas à disposição de quem quiser alugá-los por temporada.
Como se não bastasse,
na beira-mar propriamente
dita há quiosques dos mais
simples aos mais requintados, inclusive comandados
por renomados chefs que
deixaram a vida de empregados para se estabelecerem em negócio próprio. O
resultado é a disponibilidade de uma gama de serviços
culinários do mais alto gabarito, bem ali, entre a calçada e a areia, à disposição
do visitante, entre um mergulho e outro.
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A extensa parte de areia,
entre a calçadinha e o mar,
permite a prática de esportes de praia os mais diversos. Portanto, é possível

praticantes de caminhadas,
corridas e outros exercícios
físicos, tomam a calçadinha
e a areia. À noite, do mesmo
jeito, com o acréscimo de fa-

encontrar, a qualquer hora
do dia e da noite, pessoas
jogando futevôlei, vôlei de
praia, frescobol e demais esportes de praia que vão surgindo ao sabor do tempo.
Vale informar que, à noite, existe uma forte iluminação sobre a praia que
a deixa apta à prática de
qualquer forma de esporte ou de lazer, a crianças e
adultos. Logo de manhã,

mílias inteiras proseando à
vontade.
Por tudo isso, a praia de
Cabo Branco está entre as
facilidades da natureza que
encerra parte do espírito
da cidade de João Pessoa.
Algo que mais se evidenciou
a partir dos anos 60, com a
conquista, que se deu paulatinamente, da orla urbana da
cidade representada por Manaíra, Tambaú e Cabo Branco.

sérgio botêlho
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Seixas:
extremo
oriental
das
Américas

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Afora a emoção de pisar
no ponto mais oriental das
Américas, o visitante ainda
se depara com uma praia
encantadora: a do Seixas.
Mar de águas mornas, aos
moldes de toda a orla da
Paraíba, e do Nordeste.

Mas, para chegar ao Seixas de carro ou ônibus (há
linhas regulares), tem de
contornar o Farol do Cabo
Branco. Em função do contínuo e lamentável desgaste ao qual é submetido o
referido acidente geográ-

No Seixas tem de quebra
um monte de barracas populares que servem as mais deliciosas receitas de frutos do
mar, a preços convidativos. A
peça de resistência é o caranguejo, algumas vezes, no leite
de coco, e bem temperado.
Chegar ao Seixas é a coisa mais fácil. A praia, na direção João Pessoa-Sul, fica
imediatamente depois da
Ponta do Cabo Branco, que
é vista de todo o litoral urbano de João Pessoa.

fico, a circulação de carros
pesados é proibida nas proximidades do farol.
Bem vigiada
A praia tem moradores fixos e que adoram o local. São
organizados em uma associação extremamente vigilante
no que respeita a intervenções oficiais ou particulares
que maculem o meio ambiente natural da orla.
Dessa forma, o Seixas
vem sendo minimamente
preservado, a não ser por
sérgio botêlho
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força da ação temporal da
maré. Aos domingos e feriados, é uma praia bem
frequentada pelos moradores de João Pessoa e outras
cidades do entorno pessoense.
O Seixas já possuiu um
dos poucos espaços reservados a acampamentos
em João Pessoa: o Camping Clube do Brasil – PB
01, que ficava vizinho a um
condomínio habitacional, o
Village Atlântico Sul. Infelizmente, a iniciativa acabou
perdendo para a especulação imobiliária.
Afora as barracas populares, há restaurantes que
atraem aficionados por frutos do mar em todos os dias
da semana. Com destaque
para camarões, peixes e
pirões de tirar o fôlego de
qualquer glutão.
Além do mais, a praia
possui, conforme se repete
ao longo da maior parte do
litoral paraibano, recifes de
corais que, nas marés baixas, formam deliciosas piscininhas de encantar qualquer indivíduo, de crianças
a idosos.
Portanto, não se esqueça
de visitar a praia do Seixas
quando estiver em João
Pessoa. O cidadão e a cidadã, e as crianças que porventura lhes acompanhem,
não vão se arrepender.
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Penha:
bela,
mística
e deliciosa
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Uma das últimas praias
ao sul de João Pessoa é a
Praia da Penha. A Penha
surgiu de uma antiga vila
de pescadores, e, dessa
forma, foi uma das primeiras praias ocupadas por
profissionais de pesca artesanal no espaço geográfico que viria a ser da capital do estado da Paraíba,
hoje João Pessoa.
Ainda que estejamos há
mais de dois séculos dos
primeiros habitantes da

Por certo, a Igreja da Penha
é o principal emblema da
localidade, não somente do
ponto de vista religioso.
Na seara do turismo, a
praia da Penha tanto pode
ser vista como atrativa do
ponto de vista de sol e mar
quanto do místico, uma
classificação praticamente
imbatível.
O acontecimento mais
expressivo e numeroso do
ponto de vista turístico local
é a Romaria da Penha que

Penha, os moradores da
praia pessoense ainda se
comportam como uma comunidade marcadamente tradicional, o que lhes
confere importante singularidade.
Portanto, os pescadores ainda são a mais forte
marca social e humana da
praia. A essa característica
humana se junta a significativa presença religiosa que empresta à Penha
uma atmosfera mística.

junta milhares de romeiros
em uma caminhada que
começa no Centro de João
Pessoa e segue até a praia,
varando a madrugada do último sábado de novembro.
Sol e mar
Contudo, não é possível
desprezar as centenas de
pessoas que buscam a Praia
da Penha em domingos e
feriados para curtir o sol e o
mar. Principalmente, oriundas do interior da Paraíba
e de outros municípios da
sérgio botêlho
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Grande João Pessoa.
Por lá, ainda resistem
traços de paisagens naturais preservadas, a exemplo
de restos da Mata Atlântica, ao longo da estrada que
leva do alto da geografia local até a praia. Dá para sonhar com a beleza do litoral
nordestino de outrora.
Na praia, tranquila e morna, o difícil é querer sair da
água. E, nas baixas das marés, tem um passeio muito
especial que pode ser feito em barcos
ou catamarãs
até umas piscininhas nas
formações
de corais que
não deixam
nada a dever
ao
Caribe.
São as piscinas do Extremo Oriental
que também favorecem os
frequentadores da vizinha
Praia do Seixas.
Em toda a extensão da
Praia da Penha, na parte
de cima ou da areia, é possível degustar excelente e
rústica culinária, toda ela
baseada em frutos do mar
com os peixes e camarões
pescados na hora. Um desfrute!
Não deixe de visitar a
Penha quando estiver em
João Pessoa!
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Jacarapé:
vigia da
natureza

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Jacarapé é uma praia
pouco frequentada e até
para grande parte da população de João Pessoa.
Avaliem para quem vem de
fora! Se não tomar cuidado, passa batido, deixando
de conhecer uma das praias
mais fantásticas da capital
paraibana.
Em primeiro lugar, trata-se de uma Área de Proteção Ambiental conforme lei
promulgada em agosto de
2019, pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Portanto, um local destinado, por
exigência legal, ao respeito
à natureza, o que termina
naturalmente por disciplinar os próprios frequentadores.
Dessa forma, porque o
turismo praticado naquele
espaço de lazer tem de observar os limites da sustentabilidade, o que assegura à

praia manter suas características primitivas e, portanto, tornando-a mais atraente como alternativa ao frege
das praias mais badaladas
do litoral paraibano.
Em Jacarapé há uma boa
faixa de mata nativa em pé,
ainda, onde, por meio de trilhas, é possível experimentar
muitos dos frutos naturais do
litoral nordestino, a exemplo
do araçá e do caju, ambos os
arbustos (o araçazeiro e o cajueiro) em número razoável
entre as árvores que resistem no local.
Na praia, moram algumas
dezenas de famílias de pescadores descendentes de
comunidades mais antigas,
a exemplo do que acontece
na Praia da Penha. São moradores que contam, inclusive, com auxílio de pesquisadores da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB)
sérgio botêlho
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para a adoção de atitudes
preservacionistas.
Construções rústicas
Acontece que em Jacarapé os pescadores continuam habitando construções
rústicas, e à beira-mar, o
que não ocorre mais com
outras comunidades semelhantes no litoral paraibano, onde os pescadores
cederam suas residências
originais ao avanço da urbanização.
Isso permite a existência, em Jacarapé, de bares
e restaurantes simples. No
entanto, com a marca inconfundível das comidas
artesanais, com base em
frutos do mar, que podem
vir mesmo da praia em
frente ou dos manguezais
nas proximidades.
O mar, da mesma forma
que nas vizinhas praias da
Penha e do Arraial, é bem
tranquilo. E tem um maceió que é a maior limpeza,
permitindo o revezamento
de banhos de água salgada
e doce.
A praia tem largas faixas
de areia e está distante de
centros urbanos mais densos, o que indica maiores
possibilidades de relaxamento. Falésias emolduram
o local. Enfim, uma praia
das mais aprazíveis do litoral paraibano. Uma delícia
de praia!
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Arraial:
lugar para
quem
ama a paz

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Embora não seja distante
do Centro de João Pessoa,
à praia do Arraial só deve ir
quem leva o seu alforje apetrechado de comida, e o cantil com água suficiente para
matar a sede durante o período de curtição.
Contudo, Arraial é o lugar
acertado para quem quer
um dia de sol e mar bastante tranquilo. Uma serenidade
que começa pela pouca frequência e se completa com as
ondas mansas e a temperatura morna da água.
Durante os períodos de maré
baixa, a mansidão das ondas
transforma a beira-mar numa
espécie de extensa piscina, o
que garante um banho bastante
acomodado. A cautela fica, então, restrita à exposição solar.
Mas, quem pratica esportes náuticos tipo windsurf e
Jet ski, a praia é uma beleza.
Tanto assim que desportistas
adeptos dessas modalidades
costumam frequentar Arraial.
Uma das atrações do lugar
é a sintonia mantida com a
natureza, dessa forma, pela
existência de franjas da mata
nativa, característica também
de suas vizinhas, a exemplo
das praias do Sol e Jacarapé.
Realce local, ainda, para as
falésias e as desembocaduras
de rios, e os mangues. Embora seja preciso ter cuidado com a foz do rio Cuiá que
costuma levar poluição à uma
parte da praia.
(O rio nasce em João Pessoa e percorre diversos bair-

ros da cidade. Apesar de sua
bacia apresentar áreas de
Mata Atlântica, as águas de
esgotos que colhe, junto com
seus afluentes, durante o curso, concorrem fundamentalmente para a capacidade de
poluição que carrega).
Porém, a saída é acompa-
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neabilidade do litoral pessoense. Assim, escolhendo bem
as partes limpas de Arraial.
Em suma, se a opção for
uma praia menos notáveis,
longe, portanto, do barulho
das praias mais famosas da
capital paraibana, a do Arraial está à mão. Não esque-

nhar rigorosamente as reco- ça de uma barraquinha e do
mendações da Superinten- insuperável isopor.
dência de Administração do
Fontes
Meio Ambiente (Sudema), da
Praia do Arraial
Prefeitura Municipal de João
Praia do Arraial – João
Pessoa, permanentemente Pessoa
vigilante com relação à balUFPB – Praia do Arraial
sérgio botêlho
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Praia do Sol
é parada
para a
juventude

Foto: Juliana Santos - material promocional Prefeitura de João Pessoa
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Cuidado, ao visitar João
Pessoa, para não passar
batido e pular a Praia do
Sol. É a penúltima praia
ao sul, na capital. Portanto, fica antes da bela e
selvagem praia de Barra
de Grama me.
Também com características um tanto selvagens - apesar do grande
fluxo de gente, especialmente as que residem
nos bairros ao sul de João
Pessoa -, a Praia do Sol
tem servido bem aos que
a procuram para a prática
do surf, afora outros esportes náúticos.
Suas águas não se diferenciam do restante do
litoral paraibano. Portanto, é um mar de águas tépidas, servindo notavelmente ao banho.
Os caminhos que levam
de João Pessoa à Praia
do Sol têm serviço regular de transporte urbano
da capital especialmente
nos finais de semana e
feriados. Portanto, pelos
meios corriqueiros, chegar à essa praia do Sul da
capital paraibana não é
grande problema.
Além disso, é possível
contratar vans, para grupos, em agências de turismo receptivo. E, assim
sendo,, não há desculpa

para o turista deixar de
conhecer, e aproveitar, a
excelente praia do litoral
sul de João Pessoa.
Pelo fato de a Praia do
Sol estar próxima a desembocaduras de rios - e,
dessa forma, de mangues
- os frutos do mar, preparados no local, segundo
as saborosíssimas receitas locais, são uma das
marcas registradas dos
barzinhos de beira-mar.
A faixa de areia que limita a Praia do Sol tem 2
quilômetros, o que permite passeios de bugres geralmente feitos por profissionais. Na área existe,
ainda, um mimo deixado
pela natureza na forma
de um resto de mata característica do passado
do litoral nordestino. (Esses restos de mata nativa
sérgio botêlho
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dominam boa parte do litoral paraibano do norte
ao sul).
As crianças nunca reclamaram. Aliás, é uma praia
própria para famílias, e
há turistas de várias localidades do Brasil que
são fãs confessos daquela
parte do litoral pessoense. Motivação é que não
falta!Meus amigos, e tem
uma peixada ao molho de
camarão, acompanhada
de feijão verde e, é claro, de cerveja gelada, que
arrepia só de lembrar. E,
ainda, o caranguejo, o
peixe assado. Hôme! Seu
Menino! É bom chegar!
Vídeo
A Praia do Sol - Surpreso
com muitos bares, tranquilidade e atendimento
nota mil - João Pessoa-PB
- Tácio Adventures

nas águas dos potiguaras - joão pessoa e cabedelo
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Gramame:
com forte
sotaque
indígena

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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O litoral da Paraíba tem
os tipos mais diversos de
praias. Em comum a todas
elas, a água morna de dar
vontade de não sair do
mar para absolutamente
nada. E muito sol, o ano
todo, ainda que com alguns intervalos de chuva
nos meses de junho, julho
e agosto, principalmente.
Mas, nada de durar mui-

estado quase selvagem.
Pois, no local, as casas dos
pescadores, muitas delas
sequer têm luz elétrica, ainda. Tudo compondo um espetáculo de natureza aldeã.
Mas, não deixa de ter petiscos à base de frutos do
mar feitos pelos próprios
moradores. A cozinha, nem
precisa falar, é de primeira,
sem rebuscamentos, mas
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mame com o mar, é uma
curtição à parte. Sem dizer
que o distinto ou a distinta
podem tanto tomar banho
da água salgada quanto tomar banho da água doce
do rio, Portanto, um verdadeiro luxo..
A Barra de Gramame ainda é praia do litoral de João
Pessoa. No caso, é a praia
mais ao sul da capital. Dessa maneira, faz limite entre
o município pessoense e o
Conde, primeiro litoral das
praias do Sul da Paraíba.
Paisagens
As paisagens do lugar são
um encanto para a vista e a
sensibilidade de qualquer
um. É para você lotar as
memórias de câmeras e celulares com fotos e vídeos
que vão fazer com que você
se lembre para sempre de
sua passagem pelo local.
A ida até Gramame não
dispõe de passeios turísticos em quantidade regular. Assim, é preciso formar
uma turma para chegar até
o local. No entanto, vale o
sacrifício, uma vez que a
praia é realmente uma das
mais aprazíveis do litoral
paraibano.
Não perca, então. Na sua
tos dias.
de gosto apuradíssimo. E próxima viagem a João PesEm meio a essas praias sempre tem uma bebidinha soa arrume um jeito e vá
maravilhosas, uma delas à disposição.
conhecer a Praia de Gramachama a atenção pelo seu
O encontro do rio Gra- me. E boa viagem!
sérgio botêlho
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Picãozinho
e suas
deliciosas
piscinas

Foto: Alessandro Potter - material promocional da Prefeitura de João Pessoa
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O mais puro turismo de
sol e mar pode ser desfrutado com vantagem sobre
demais destinos nordestinos, sem que o turista tenha de se afastar dos centros mais urbanizados da
capital paraibana, na espetacular e histórica João
Pessoa, cantada em verso e
prosa por todos os grandes
polos emissores de turistas,
no mundo.
Sem dúvida, o lugar existe
em plena praia de Tambaú,

Mas também, restaurantes do mais altíssimo nível
aos mais simples, e, nem
por isso, menos saudáveis,
e de apetitosas comidas locais, famosas pelo mundo
afora. Ou seja: a tradicional
comida nordestina.
Contudo, também em
Tambaú - e, da mesma forma, na praia de Manaíra,
vizinha, ambas olhando de
frente para aquele pedaço
de desfrute caribenho - o
turista haverá de conseguir

tência de deliciosas e inesquecíveis piscininhas).
O acesso possível a Picãozinho, evidentemente,
vai depender do movimento das marés, uma vez que
os corais somente estão visíveis, e as piscinas à disposição, durante o período da
maré baixa, da mesma forma que acontece com Areia
Vermelha, em Camboinha.
Para ir a Picãozinho basta chegar à beira-mar de
Tambaú e contratar uma

de tanto encanto, beleza e
tranquilidade, e de inúmeros serviços que somente
uma praia totalmente urbana podem oferecer. Isto,
desde hotéis da mais alta
linhagem, a pousadas de
diversas categorias, além
de hostels e hospedagens
à disposição pelo airbnb, a
sensação do momento.

comidas à moda de outros
países, que não o Brasil, e
de outros estados, que não
a Paraíba.
Picãozinho
O pedaço paraibano de
sol e mar de que se está
falando atende pelo nome
de Picãozinho (inspirado no
pico de corais existente no
local e que permite a exis-

vaga nos catamarãs postos
à disposição dos turistas,
com estrutura para manter
o contratante bastante confortável em Picãozinho.
Estando em João Pessoa,
não esqueça de dar um
pulo até Tambaú e ir até
Picãozinho desfrutar plenamente daquela natureza
fantástica.

sérgio botêlho
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Manaíra:
sol, mar
e gastronomia

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Não foram poucas as vezes que as marés da Praia
de Manaíra, em João Pessoa, inconformadas, romperam os limites da calçadinha entre a areia e a pista
da primeira avenida dessa
parte do litoral pessoense.
Tais rompantes - nem as
impropriedades ao banho,
vez por outra, por conta
de espíritos do mal que insistem em jogar esgoto em
uma galeria pluvial que desemboca na areia da praia,
bem no seu início, na altura do mítico Elite Bar – são
capazes de impedir, entretanto, boa frequência de
banhistas, especialmente
durante as marés baixas.
Manaíra é uma das cinco praias do que se pode
considerar orla plenamente
urbana de João Pessoa. As
outras são Tambaú, Cabo
Branco e Seixas, para o sul,
além do Bessa, para o norte.
De origem indígena, a
palavra Manaíra tem a ver
com mel. Para uns, mel
cheiroso. Para outros, abelha cheirosa. Ou apenas
pessoa apreciadora de mel.
Seja lá o que signifique Manaíra, apesar de brava, é
uma das beldades do litoral
paraibano.
Estrutura
Situada em bairro densamente povoado, do mesmo
nome, Manaíra é muito bem
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servida de bares, restaurantes, bons hotéis, pousadas e
outros tipos de hospedaria.
Na culinária, são especialidades locais desde os pratos
sertanejos ao peixe e aos
frutos do mar.
Fica em Manaíra, inclusive, um dos principais
empreendimentos gastronômicos de João Pessoa: a
Vila Gourmet. Trata-se de
um complexo de food-tru-

pessoense e visitantes.
Portanto, conhecer e viver Manaíra é fundamental para quem chega a João
Pessoa e pretende garantir
que conheceu a capital paraibana.
Ocupação
Na esteira da pavimentação da Avenida Epitácio
Pessoa, o bairro de Manaíra
foi sendo ocupado a partir
da década de 1950, e com

cks com comida local e de
vários países, tudo feito
conforme o original. Além,
naturalmente, do famoso
restaurante Mangai.
Logo cedo da manhã, a
calçadinha de Manaíra, incluindo parte da avenida
João Maurício (principal da
praia), se presta a caminhadas e corridas, o que é feito
por boa parte da população

mais intensidade ainda, no
caso de Manaíra, desde
a década de 60, primeiro
com a abertura da avenida
Ruy Carneiro, e, enfim, com
o projeto Cura, na segunda
metade da década de 70,
que terminou com o sistema de fossas no bairro.
Vídeo:
Praia de Manaíra, de
cima - Tácio Adventures
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Bessa:
urbana, amada
e bem diversa

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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A praia urbana mais frequentada de João Pessoa,
nos 6 quilômetros de sua
extensão, é a Praia do Bessa, portando o sobrenome
de um antigo proprietário da
região, ali pelo idos do século XVII, a praia faz parte do
bairro do mesmo nome, e
está entre os que ostentam
maior densidade populacional na capital da Paraíba.
De águas azuis, mornas
e prontas para o banho, o

mar do Bessa também é
utilizado para os mais diversos esportes náuticos. Surf,
windsurf, vela, caiaque,
remo, canoagem, kitesurf,
tudo vai bem pros lados
dessa praia urbaníssima
de João Pessoa. Tanto para
profissionais quanto para
amadores desses esportes
cada vez mais difundidos.
Ainda há uma excelente
estrutura de bares e restaurantes na longa extensão da
primeira avenida do Bessa
e da própria
praia. Contudo, já foi bem
maior
por
conta da utilização da beira-mar. É que
grande parte
dos proprietários de quiosques na reia
da praia teve
que desmontar suas estruturas por conta de decisão
judicial baseada na defesa
ambiental.
De tão extensa, a praia
do
Bessa
contempla
diferentes
paisagens e
conformasérgio botêlho
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ções naturais. Portanto, há
dessas partes onde o mar
é mais agitado, mais aberto. Também há trechos,
mais próximos de Manaíra, breves, é verdade, mas
com gabiões. Outros, onde
a tranquilidade reina absoluta. Outros, ainda, onde a
natureza repete maravilhosamente situações tipicamente caribenhas.
Caribessa
Pois bem. Logo depois
do Iate Clube (que pode ser
alcançado pela asfaltada
e duplicada avenida João
Maurício, do Bessa), de
quem vem na direção Manaíra-Intermares, basta entrar à direita, para o lado do
mar, e o visitante vai se deparar com um cenário tipicamente caribenho e pronto para as maiores fruições.
Trata-se do Caribessa,
uma área do mar em que,
nas marés baixas, se dá ao
proveito dos banhistas de
forma explícita. Recifes de
corais e bancos de areia
emergem formando piscinas espetaculares. Barcos,
canoas, caiaques, pranchas, catamarãs, tudo leva
para a área do Caribessa. É
extraordinário!
Portanto, é só se deixar
levar ao Bessa em sua próxima visita a João Pessoa. O
vício não vai lhe abandonar,
nunca mais.

nas águas dos potiguaras - joão pessoa e cabedelo
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Intermares:
protetora
da vida
marinha

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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A Praia de Intermares já foi
bem mais erma, apesar de
sua proximidade com João
Pessoa. Hoje, no entanto, é
um bairro elegante, cheio de
edifícios de moradia entre os
de primeira linha do litoral
cabedelense, com especulação imobiliária intensa e
extensa. Aliás, João Pessoa e
Cabedelo, nos dias de hoje,
em termos urbanos, é tudo
junto e misturado.
Apesar do glamour em
série das construções, In-

cisam de socorro físico. Doentes, algumas permanecem ali atendidas pelo projeto Tartarugas Urbanas.
Intermares, que inaugura a orla de Cabedelo (no
sentido sul-norte), dá continuidade à Praia do Bessa,
em João Pessoa, a partir do
maceió formado pela foz
do rio Jaguaribe, de percurso totalmente pessoense, e
bastante prejudicado pelo
crescimento urbano da capital.

termares guarda uma surpresa bastante agradável
aos defensores da preservação do ecossistema. Em
suas areias, tartarugas deixam o mar para depositar
os ovos, sob olhares atentos e proteção geral.
Mas não apenas servem
de ninho, as areias de Intermares. Nelas, ainda, as
tartarugas que chegam pre-

Não se pode dizer que
Intermares seja uma praia
das mais frequentadas pela
população em virtude de
representar certa contramão a quem depende do
transporte público. Não são
muito intensas as linhas de
ônibus que favorecem diretamente a praia.
Esportes náuticos
No que pese ser um mar
sérgio botêlho
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limpo e morno, as ondas
locais, nas marés altas, costumam ser bravas, avançando por toda a faixa de
areia branca disponível, e
indo esbarrar numa bela
faixa de terra com vegetação baixa e coqueiros, que
se estende por toda a orla
de Intermares.
Também não existem
tantos bares e restaurantes
à disposição dos visitantes
como nas praias que lhe antecedem ao norte. Por tudo
isso, Intermares, apesar
da extrema
beleza, não
é das praias
urbanas mais
populares da
orla pessoense-cabedelense.
Na
verdade, quem
mais se aproveita
dela
são os surfistas e demais
p rat i ca nte s
de esportes
náuticos, a
exemplo do windsurf e do
kitsurf. Lá, seus praticantes usufruem em alto estilo
dessa praia que está entre
as mais limpas do litoral urbano da Paraíba.
Por isso e pelo que representa na defesa do
meio ambiente, Intermares é point imperdível para
quem visita João Pessoa.
Uma beleza de praia!

nas águas dos potiguaras - joão pessoa e cabedelo
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Ponta de
Campina:
cheia de
sol e festa

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Em Cabedelo, entre Intermares (ao sul) e Poço
(ao norte) o litoral paraibano apresenta Ponta
de Campina. Além de ser
uma praia maravilhosa,
de águas mansas e mornas, o local é palco de
festas espetaculares do
calendário do verão paraibano.
Mais para dentro do
mar, da mesma forma que
ocorre em outros pontos
do litoral do estado, de
norte a sul, uma barreira

-cabedelense que lhe dá
até oportunidade de dispor de mesa e sobrinha à
beira mar. Luxo demais!
Tranquilidade
Desde sempre, Ponta
de Campina - ainda mais
desprovida de serviços
ou de habitações, do que
hoje - serviu a casais enamorados e dispostos a ficar mais sozinhos ou famílias bem providas de
alimentos e água.
Deve ser destacado no
lugar a bela paisagem,

de corais garante a mansidão da praia. Portanto,
seja na maré alta ou na
maré baixa, as ondas do
mar são adoráveis com as
pessoas.
Certamente, em Ponta
de Campina - assim, na
beira mar - não há uma
grande estrutura de bares
ou quiosques na medida
do que existe na vizinha
Praia do Poço. Porém, há
um dos melhores restaurantes da orla pessoense-

emoldurada por coqueiros e itens do ambiente natural preservados,
tudo contribuindo para o
prestígio desfrutado pela
praia no conceito tanto
do próprio pessoenses
quanto pelos turistas e
agentes turísticos que visitam o local e saem sem
economizar elogios à sua
beleza e conformação entre os principais e mais
recomendados points turísticos, na modalidade
sérgio botêlho
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sol e mar, da orla paraibana em geral.
Há, na mesma medida
do que é ofertado em outras praias do litoral pessoense e cabedelense,
passeios de catamarã ao
dispor dos que pretenderem chegar até os recifes
de corais que repetem as
deliciosas praias do Caribe.
Bem como são oferecidos passeios de pranchas
e caiaques nos momentos
de maré baixa. Não falta
também espaço para
a prática de windsurf
e kitesurf no mar de
Ponta de Campina,
que fica bem mais
colorido com a prática desses esportes.
Enfim, Ponta de
Campina é o local
de realização de um
dos maiores eventos
do calendário pessoense: o FestVerão.
Anualmente, a festa
reúne milhares de pessoas em arena fechada, no
local.
Dessa maneira, não
deixe de ir a Ponta de
Campina, em chegando
a João Pessoa. Nem que
seja para apenas passar
a vista. Afinal de contas,
são pouquíssimas as pessoas que deixam Ponta de
Campina sem rasgados
elogios, um dos destinos
de praia mais amados pelas famílias paraibanas.

nas águas dos potiguaras - joão pessoa e cabedelo
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Praia do Poço:
mansa
e muito
familiar

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Indo a João Pessoa, não
esqueça de passar pela
Praia do Poço, em Cabedelo, e desfrute da paz e dos
frutos do mar desse histórico descanso do Atlântico.
Pois bem. Se há uma coisa que o litoral da Paraíba
oferece em abundância é
praia. Tem praia para todos
os gostos. Praias calmas e
praias agitadas. Praias lotadas e praias menos frequentadas. Mares abertos
e outros com ondas tão
calmas que fazem a alegria
das crianças.

Paraíba.
Antes de tudo, importante apresentar o Poço para
quem não conhece a história da Paraíba. Bem antes
de Bessa, Manaíra, Tambaú
e Cabo Branco despontarem como principais praias
do litoral paraibano, já o
Poço existia e servia de veraneio.
A orla marítima de João
Pessoa (tirante a Praia da
Penha), na verdade, só veio
a servir de point para os paraibanos - e, mesmo para
os pessoenses - a partir

Entre as praias que compõem esta última qualificação desponta sem dúvida
a Praia do Poço, que fica
no litoral da cidade de Cabedelo, urbanisticamente
ligada a João Pessoa, onde
se localiza o porto marítimo que serve ao estado da

da década de 50 do século
passado.
Dessa forma, para onde
os habitantes da capital
iam durante as férias de
fim de ano, quando impera o Verão em todo o Nordeste, era para as praias de
Cabedelo. Notadamente as
sérgio botêlho
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praias do Poço e de Ponta
de Matos.
O trem
O principal meio de
transporte ou para o veraneio ou para curtir domingueiras ao mar era o trem.
A servir como estação para
a Praia do Poço havia a parada na Praia do Jacaré. De
lá até o Poço, haja caju no
caminho para comer.
Portanto, a Praia do Poço
é uma praia verdadeiramente histórica. E tem
mais: uma das mais fortes
em tradição gastronômica
com bares e restaurantes
dedicados a servir pratos
baseados em frutos do mar
que provocam saudades
eternas. E a cerveja garantidamente gelada!
Voltando à qualidade
da praia, é uma das mais
tranquilas, nas marés baixas. E de tal forma que é
possível se despreocupar
com as crianças. São ondas fraquíssimas de fazer
com que meninos e meninas embolem a vontade
na água, sem medo de ser
feliz. Parece até uma beira
de lago.
Portanto, visitando João
Pessoa, não deixe de ir,
mas, de jeito nenhum, à
Praia do Poço. E, entre um
caranguejo e outro, entre
um copo de cerveja e o próximo, entre um punhado de
camarões e mais outros punhados, o mergulho no mar
fica ainda mais aprazível.
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Camboinha:
charme
e tranquilidade

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Conforme a característica geral das praias do litoral da cidade de Cabedelo,
a de Camboinha é de águas
calmas e ondas sem grandes ondulações, excelente
para a curtição familiar, o
que normalmente perfila a
grande maioria de seus frequentadores diários.
Feriados e finais de semana, normalmente, é
quando aparece o maior
número de banhistas, vindos de todas as partes da
Grande João Pessoa, já que
a linha de ônibus da capital
a Cabedelo funciona bem
com veículos novos ou em
bom estado de conserva-

com João Pessoa. Na verdade, as praias de Cabedelo
sempre foram destinos dos
pessoenses muito antes de
a cidade chegar à orla de
Tambaú e Cabo Branco.
Extensão
Com 3 quilômetros, Camboinha é a praia de maior
extensão de Cabedelo, tendo hoje uma população
de moradores permanentes bastante significativa.
Porém, seu histórico é de
praia de veraneio, atraindo fortemente a elite campinense. Mas, também de
João Pessoa.
Há excelentes opções
de restaurantes e servi-

ção.
Contudo,
Camboinha
é, acima de tudo, um dos
destaques dos verões em
Cabedelo, hoje uma cidade totalmente conurbada

ços de lanchonete e bares
no local, além de marinas,
servindo de passagem, em
idas e retornos, a uma população cada vez maior de
frequentadores da ilha de
sérgio botêlho
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Areia Vermelha, verbete
neste e-book.
Com efeito, Camboinha é
o principal ponto de apoio
para acesso às piscinas de
corais formadas ao longo
do litoral, sendo a de Areia
Vermelha a mais famosa
entre as inúmeras existentes ao longo do litoral paraibano, do sul ao norte.
Importante anotar, conforme gosta de lembrar
a Empresa Paraibana de
Turismo (PB-Tur), que, diferentemente de algumas
praias do litoral nordestino,
em Camboinha é terminantemente proibido trafegar
com veículos automotores
pela areia da praia.
Tal proibição certamente
é um diferencial importante, tendo em vista o perigo,
e, quando nada, a importunação causada pelo trânsito
de veículos automotores na
areia da praia. onde apenas
devem estar os banhistas,
e, no máximo, inofensivias
carrcinhas de picolés, sorvestes e afins.
Conforme ensina ainda a
PB-Tur, o termo Camboinha
deriva de camboa, pequenos lagos ou fendas que
se formam no local e que,
a depender do movimento da maré, enche ou seca,
deixando quase sempre alguns cardumes de pequenos peixes, para alegria da
criançada.
Você já foi a Camboinha?
Não? Então, vá!
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Areia Vermelha:
o requinte
de sempre

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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As paisagens à disposição na orla marítima paraibana têm um de seus pontos mais espetaculares na
Ilha de Areia Vermelha. Em
tempos de Verão, por consequência, é puro desfrute
ficar por horas naquelas

nas de barcos com turmas
dispostas a curtir o mar em
altas doses de felicidade.
Curtição regada a muita cerveja e tira gostos baseados
em frutos do mar, que exorbita, em quantidade, qualidade e preço, no continente.

Mas, o local não é frequentado apenas pelos
paraibanos, mas, regularmente, pelos milhares de
turistas que chegam a João
Pessoa, em especial nos períodos de férias, com destaque para os meses mais

piscininhas no meio do mar.
Areia Vermelha é um
banco de areia e corais submerso, e bem extenso, durante as altas das marés.
Contudo, quando o mar
fica mais raso, como se diz,
ela é alcançada até a pé,
É ali que se juntam deze-

A Ilha de Areia Vermelha
fica bem de frente à Praia
de Camboinha, em Cabedelo, vizinha à Praia do
Poço. Sobretudo, é de Camboinha que parte a maioria
das embarcações, particulares e alugadas, que leva a
turma para a ilha.

quentes do ano, onde sol
brilha por bem mais tempo.
Chama-se Areia Vermelha
porque a areia que emerge
na maré baixa é vermelha.
Além disso, o local termina
compondo outras paragens
semelhantes denominadas
de Caribe Brasileiro.

sérgio botêlho
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Areia Dourada:
da paz
e do amor

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Mais uma praia de Cabedelo entre as melhores
e mais festejadas da orla
paraibana: Areia Dourada.
Na direção norte, vem logo
depois de Camboinha, antecedendo Formosa e a consagrada Ponta de Mato (na
verdade, Ponta de Matos um antigo comandante do
Forte de Santa Catarina -,
embora conhecida mesmo

nais assim como veranistas
cujos antepassados também já veraneavam por lá.
É, portanto, uma praia das
mais tradicionais da Paraíba, na qual a tranquilidade
é a grande marca de suas
marés.
Areia Dourada é conhecida como uma praia familiar, seja por conta de seus
moradores ou ainda pelos

com de Mato).
Difícil nomear as qualidades dessas beira-mares tão
ligadas umas às outras. Mas,
é preciso lembrar, em suas
areias, a mistura de certos
tons de ouro que termina
por nomear Areia Dourada.
Há moradores tradicio-

frequentadores. Todos movidos pela originalidade do
cenário e prestígio da praia.
Para melhorar seus atrativos, há boa estrutura de
restaurantes em Areia Dourada. Dessa forma, é possível experimentar a culinária
cabedelense, tida entre as
sérgio botêlho
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melhores do litoral paraibano e sedimentada em séculos de existência.
O serviço de transporte
coletivo e, mesmo, a linha
regular de trem até Cabedelo, satisfaz a boa clientela de
visitantes aos domingos e
feriados vindos de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita.
Caminhada
O excelente recuo das
águas na
maré baixa permite
benfazejas
caminhadas pela
beira da
praia
e,
portanto,
esticadas
até Camboinha ou
mesmo
até o Poço,
dependendo, é
claro, da
disposição
do visitante.
Enfim, o
cenário belo e singular garante registros em fotos e
vídeos maravilhosos. Lógico
que depois de relaxar bastante. Afinal, Areia Dourada
existe para isso, ou seja para
repor as energias num ambiente extremamente harmonioso.
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Formosa:
sempre
encantadora
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A cidade de Cabedelo é
uma das mais beneficiadas
pela natureza. Principalmente, quanto se trata de
sua orla marítima, que o
diga a Praia Formosa. O litoral cabedelense é assim,
bonito, por 13 quilômetros.
A Praia Formosa está
bem próxima de Camboinha, esta, uma praia de veraneio do mais alto padrão
da Grande João Pessoa. Formosa também não foge à
regra, sendo um dos locais

de morada a locais tidos
como mais longes, um dia,
dos centros nervosos da
vida das grandes cidades.)
Contudo, Praia Formosa
não perdeu a capacidade
de atrair a população flutuante. O mar tranquilo e as
largas faixas de areia são os
itens que mais atraem.
Mar tranquilo porque
como ocorre na maior parte do litoral paraibano, da
foz do rio Tracunhaém até
à do Guaju, há próximo à

preferidos de veraneio para
paraibanos e adjacentes.
(Mas também de moradia, mesmo, dada à melhoria das ligações rodoviárias
e dos avanços milagrosos
da Internet a encurtar distâncias e transferir opções

praia um extenso recife de
corais que se encarrega de
reduzir os arroubos do mar
mais aberto.
Aos turistas que desejam
vizinhança com Formosa
por mais tempo o que não
falta é hotel e pousada na
sérgio botêlho
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urbe cabedelense. Com direito, ainda, a desfrutar de
atos culturais, visitas a obras
históricas, a manifestações
folclóricas e ao porto.
Sem falar no mercado
público farto de frutos do
mar e nas lojas de artesanato que pululam na cidade
e nas proximidades, como
é o caso da Praia de Jacaré, com seu internacionalmente famoso Pôr do Sol.
Além dos desnudamentos
ocasionais e desfrutáveis
de Areia Vermelha.
Assim, da
próxima vez
que estiver
em João Pessoa, dê uma
esticada até
Praia Formosa. Você terminará compreendendo
o porquê do
amor de tanta gente por
aquela praia
cabedelense.
Fonte
(Alterações na paisagem
da
orla marítima de Cabedelo, de Sônia Matos Falcão,
Eduardo Rodrigues Viana
de Lima e Utaiguara da Nóbrega Borges).
Vídeo:
Sobrevoo em Praia Formosa - Cabedelo
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Ponta de
Matos:
histórica e
bela praia
de
Cabedelo

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Na parte norte do litoral
pessoense-caabedelense, a
que forma a beira-mar da cidade de Cabedelo, tem uma
praia que é uma ilha de tranquilidade: Ponta de Matos.
Dessa forma, não há melhor
lugar para curtir com a família e, principalmente, com as
crianças.

mesma cadência marítima.
Ponta de Mato é, do mesmo jeitinho que é o Poço,
uma das praias de frequência histórica das classes
média e mais abastadas da
capital João Pessoa. Era lá
que as famílias da cidade da
Parahyba iam veranear bem
antes de o urbanismo pes-

Ponta de Matos, por conta do comandante da Fortaleza de Santa Catarina, João
de Matos Cardoso, que ali
residia, segundo a publicação Paraíba, muito mais do
que sol e mar é maravilhosa e calma nas areias e no
mar. Nesse ponto, se parece
muito com a praia do Poço,
que fica um pouco antes na
direção João Pessoa-Cabedelo, seguindo, portanto, a

soense chegar a Tambaú e
Cabo Branco.
Naquela praia cabedelense a primeira grande
diferença que o frequentador vai encontrar são suas
areias bastante extensas,
separando o caminho dos
carros e dos ônibus da praia
propriamente dita.
Naquele ponto de Cabedelo é possível experimentar a emoção de estar
sérgio botêlho
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bem perto do ponto zero
da Transamazônica. Pois é.
É em Cabedelo que nasce a
famosa BR-230, que leva à
cidade de Lábreas, no Estado do Amazonas, por mais
de 4.000 quilômetros.
Restaurantes e hotéis
Também, como não podia faltar - afinal de contas,
estamos no litoral da Grande
João Pessoa que,
naturalmente,
inclui Cabedelo
- tem excelentes restaurantes
com uma culinária realmente inesquecível,
principalmente
no trato com os
frutos do mar.
E, ainda, por
perto de Ponta
de Mato, há hotéis bacanas e
em conta, para
atender o turista que assim
deseje.
Bem
como as tradicionais pousadas que, em
sua maioria, são excelentes
locais de hospedagem na
base do custo-benefício.
Portanto, se estiver querendo paz, mas também
saborosos pratos, além de
sol e mar, não tem outra solução: vá, e permaneça por
uns dias em Ponta de Mato,
em plena Cabedelo, com
um por de sol maravilhoso
para curtir, ainda por cima.
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Pôr do sol de
Jacaré:
emoção
internacional
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Desde que Jurandy resolveu tocar, em seu sax, o
emocionante Bolero de Ravel, em meio aos pores do
sol na Praia do Jacaré, na
Paraíba, nunca mais o fim
da tarde no local foi o mesmo. Hoje, certamente, é o
ponto turístico paraibano
mais difundido e bem tratado nas redes sociais, em
todo o mundo, por quem o
assistiu.
A repetição crescente
dos acordes criados por
Maurice Ravel - enquanto
o sol vai se escondendo por
trás da mata que cinge o rio
Sanhauá - impõe atmosfera mágica a um público à
beira da hipnose coletiva. A
emoção é visível em meio a
aplausos e lágrimas no instante em que o sol se põe, e
o músico, em cima de uma
rústica canoa, lá do meio
das águas, sopra as últimas

notas do famoso bolero.
A praia
A chamada Praia do Jacaré, absolutamente imprópria a banhos de mar, é, na
verdade, uma mistura das
águas dos rios Paraíba e Sanhauá, e do Oceano Atlântico. A área pertence ao
município de Cabedelo. Entretanto, em virtude de sua
(de Cabedelo) conurbação
com o município de João
Pessoa, também é vendida
como sendo uma da atrações da bela e histórica capital paraibana.
Estaleiros
Normalmente, a Praia do
Jacaré serve de pausa destinada a consertos de iates
e embarcações diversas
que percorrem os oceanos.
Os estaleiros locais possuem conceito internacional atraindo navegadores
para necessárias paradas
sérgio botêlho
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em meio
aos seus
cruzeiros,
quando
de passagem pelo
Atlântico
Sul.
Assim, a localidade
já era de
conhecimento internacional, tendo,
em outros
tempos,
servido
até de aeroporto marítimo (hidroporto).
Mudanças
Quem não vai à Praia do
Jacaré há alguns anos, no
retorno, vai notar mudanças. Por decisão judicial,
foram retirados os bares
da orla. No lugar deles, foi
construído um belo boulevard, com lojas de artesanato e uma calçada,
com uma balaustrada de
madeira. Os bares, foram
mais para trás. Assim, para
o público assistir confortavelmente à apresentação
de Jurandy do Sax. Ele, que
segue firme tocando o Bolero de Ravel, em sua pequena canoa, para deleite
geral.
Quem nunca viu, não
perca tempo, porque quem
viu, tem voltado. É um belo
espetáculo!
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Praia do Dique

Cabedelo:
lugar das
mais antigas
histórias
da Paraíba

Crédito da foto: Helena Botêlho e Alentúlio Átila
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Em 04 de novembro de
1585 os portugueses iniciaram a construção da Cidade Real de Nossa Senhora
das Neves. Enquanto isso,
aproveitaram para erguer
uma primeira construção
no Cabedelo (pequeno
cabo de areia, segundo definem os dicionários): uma
fortificação, inicialmente
(1586) denominada Forte
do Matos, segundo alguns
historiadores.
O forte, no estuário do
Rio Paraíba, tinha a função
de defender a nova capitania conquistada aos índios.
Contudo, defender também a própria Cidade Real,
em construção, à margem
direita do rio, mais para
dentro.
O forte mudou de nome
e de estrutura física sob a
mão dos portugueses, holandeses e, mais uma vez,
portugueses. Ao mesmo
tempo, Cabedelo, também
mudou de nome, com os

holandeses (Margarida) enquanto ia se desenvolvendo. A Cidade Real, de sua
parte, cresceu (bastante!) e
hoje é João Pessoa, a capital
do Estado da Paraíba. Ambas conurbadas e de forte
apelo turístico, nesses dias
em que vamos vivendo.
Tombamento
Ainda no ano de 1938, a
Fortaleza de Santa Catarina
foi tombada pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan).
Desde então, se transformou
numa das principais atrações
para quem vai a Cabedelo.
Dessa forma, a Fortaleza
de Santa Catarina, mesmo
aos trancos e aos barrancos, mantém programação
cultural baseada nas tradições locais, com destaque
para as apresentações da
Nau Catarineta, manifestação cultural mais que centenária, ligada aos marinheiros.
Entre os principais atratisérgio botêlho
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vos da cidade existe, ainda, o Porto de Cabedelo.
Além, é claro, as diversas
praias do município (Intermares, Ponta de Campina,
Poço, Camboinha (onde
se inclui Areia Vermelha),
Areia Dourada, Ponta de
Mato, Miramar, Forte e
Jacaré (com o famoso pôr
do sol ao som do Bolero
de Ravel).
Gastronomia
Afora tudo isso, o que Cabedelo tem de atração mais
famosa é a gastronomia.
São dezenas de restaurantes e bares espalhados pela
cidade, cada qual com seu
peixe ou camarão ou caranguejo cozido ao gosto dos
mais afinados paladares.
Estadia
Quanto a estadia, é outra
coisa que não tem problema. Em Cabedelo há uma
boa estrutura de hotéis e
pousadas. Além de casas
para veraneio, às centenas,
espalhadas pelas praias do
município.
Portanto, não há razão
para que, estando em João
Pessoa, o turista não vá até
Cabedelo. Seja guiado pelas agências de turismo ou
por decisão independente.
O que não vai faltar é satisfação pela ida.
Fontes:
FORTE DE SANTA CATARINA - Paulo Roberto Rodrigues Teixeira Paulo Roberto
Rodrigues Teixeira
Forte de Santa Catarina
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