São Leopoldo para todos os gostos
São Leopoldo situa-se na região da encosta inferior do nordeste do
Rio Grande do Sul. Está a 34 km da capital gaúcha, ligada por estradas
asfaltadas, como a BR 116. Possui metrô de superfície e serviço de
transportes coletivos regulares. No século passado, foi a primeira
cidade fundada por imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, ficando
conhecida como “Berço da Colonização Alemã”.
Hoje o município é essencialmente urbano e possui indicadores de
qualidade de vida que o colocam entre os mais desenvolvidos do país.
Sua economia é bastante diversificada, subdividida no comércio, na
indústria metal– mecânica coureiro- calçadista, borracha, química e,
mais recente, em informática, com lugar de destaque na economia
gaúcha.
A cidade de São Leopoldo tem atrações para todos os gostos. O
Museu do Trem, localizado na primeira estação construída no Rio
Grande do Sul, preserva a história da época em que a Maria Fumaça
encantava a população. Outro museu histórico interessante é o de
Visconde de São Leopoldo. Fundado em 1959, possui um acervo com
mais de mil peças e uma biblioteca com oito mil volumes que falam
sobre história, geografia, artes, folclore e tradição do RS. Caminhando
um pouco mais pela cidade, encontramos casas em estilo “eixaimel”,
presença marcante da arquitetura de colonização alemã. Na Casa da
Feitoria, pode-se conhecer móveis, utensílios e vestuário utilizados
pelos primeiros imigrantes alemães.
E navegando pelo Rio dos Sinos, no Barco Martin Pescador, é possível
conhecer a rota percorrida pelos imigrantes - uma verdadeira sala de
aula flutuante!
Outro ponto turístico é o Santuário Sagrado Coração de Jesus,
conhecido como Padre Réu, que recebe milhares de romeiros
mensalmente: vêm para pagar promessas por graças alcançadas.
O turista que visita a cidade deve guardar energia para conhecer
outro lado da cidade. A vida noturna ferve! São diversos bares,
lanchonetes, lojas além de outras diversões que atraem um grande
público, tanto da própria cidade quanto de localidades vizinhas.
Uma boa época para visitar São Leopoldo é o mês de julho, quando
a cidade comemora sua fundação com a festa máxima da cidade,
denominada São Leopoldo Fest.
Vale a pena conferir!

