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Um passeio virtual nos 
403 anos de 

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia comemora 403 anos neste 16 de maio de 2020. Como todos 
os aniversários desses tempos de isolamento e prevenção contra o coronavírus, 
a comemoração será diferente, como convém aos aniversariantes desse período.

Por isso, te convidamos a um passeio virtual pelas belezas naturais, culturais e 
históricas desta cidade que não cansa de nos surpreender e presentear com 
belas imagens. Hoje, fazemos desta forma, mas desejando que, em breve, você 
possa curtir pessoalmente cada um dos pontos da nossa querida aldeia.



Vamos começar?



O passeio pode começar pelas praias da cidade, todas banhadas pela Lagoa 
(laguna) de Araruama. São mais de dez, começando pela Praia Linda, que faz jus 
ao seu nome de batismo, e indo até a Praia da Baleia, um agradável recanto de 
pescadores artesanais, com seus barcos, redes e cultura local bem preservada.

Praia Linda

Após uma manhã intensa 
de sol e mergulhos, nada 
como uma passada no 
Mercado do Peixe, no 
bairro Estação, para a 
p re p a ra ç ã o  d a q u e l e 
almoço especial, seguido 
de uma boa sesta para 
recuperar o fôlego e 
r e t o m a r m o s  n o s s o 
passeio virtual. 

Mercado do Peixe



Praia da Baleia

Praia do Sudoeste Praia do Centro



Essa é com certeza a faixa de maior extensão territorial da cidade. São dezenas 
de bairros onde a agricultura e a pecuária são fontes de renda da população 
local. A paz transmitida pela energia desses ambientes pode ser sentida até 
pelas imagens. Uma vista aérea de tudo isso é possível se obter na Serra de 
Sapiatiba.

Hora de um rolé na 
!Zona Rural

Se�a de Sapiatiba



Se�a de Sapiatiba

Primeira Área de 
P r e s e r v a ç ã o 
Ambiental (APA) da 
cidade.



– Gabriel Joaquim dos Santos

“Esta casa
não é uma casa;

é um  sonho”

Sem esticar demais o passeio, uma visita à Casa da Flor, ainda sob a luz do sol, 
leva o visitante aos traços artísticos de uma distante Barcelona de Antoni Gaudí. 
Uma casa construída por Gabriel Joaquim dos Santos, com cacos de materiais 
domésticos reciclados e refugo de construções, de beleza ímpar, comparada a do 
arquiteto catalão por artistas de todo o mundo.

Casa da �or



Um pôr do sol inesquecível

O pôr do sol é um capítulo à parte em São Pedro da Aldeia. Para apreciar esse 
espetáculo da natureza, vale uma esticada novamente às praias da cidade, em 
especial, a do Sudoeste, onde podem ser captadas as melhores imagens.



A noite na Aldeia
Chegou a noite e a opção passa a ser o Centro Histórico da cidade, com suas 
praças, Igrejas e centros culturais.  Como não se impressionar com a Igreja de 
São Pedro, cuja pedra fundamental foi lançada junto com a fundação da cidade, 
em 16 de maio de 1617? Mas é possível apenas relaxar e sentar-se em um 
banquinho da Praça Hermógenes Freire da Costa e ainda sair de lá com um 
souvenir da Casa do Artesão.

Praça Hermógenes �eire da Costa



E por falar em presente, nesse ano o aniversário de São Pedro da Aldeia não tem 
festa nem o seu tradicional desfile cívico. Esse tour virtual é uma forma de 
homenagear a todos os aldeenses e as pessoas apaixonadas pela cidade. Para 
quem ficou com vontade de revisitar ou conhecer todos esses locais, o prefeito 
Cláudio Chumbinho faz um convite:

Preservando as memórias

  Enquanto enfrentamos o coronavírus e respeitamos o 
isolamento social, vamos cuidando para que tudo 
continue lindo e preservado. Estamos administrando 
com muita responsabilidade para que as coisas estejam 
nos seus devidos lugares. Esperamos que esses passeios 
p r e s e n c i a i s  v o l t e m  a  a c o n t e c e r  e m  b r e v e . 

“

“
– Cláudio Chumbinho



Outras alternativas
Levando-se em conta que um tour completo por São Pedro da Aldeia, mesmo 
virtual, não é possível em apenas um dia, propomos também uma programação 
alternativa, que pode ser iniciada com uma manhã na Praia da Pitória, onde se 
pode conhecer também a Capela de São Pedro, uma simpática igrejinha às 
margens da lagoa.

Capela São Pedro
Praia da Pitória



De lá, pode-se seguir para a Praia 
do Sol, onde é possível caminhar 
mais de 20 metros pela lagoa a 
dentro, com profundidade de 
menos de um metro. Para os que 
gostam de um programa mais 
reservado, a Ponta da Areia é uma 
boa alternativa, com seus casarões 
d e  v e ra n i s t a s  e  p o u s a d a s 
sofisticadas.

Praia do Sol

Na sequência, pode-se visitar o Museu da Aviação Naval, localizado dentro da 
Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia e, logo depois, a Praça do Helicóptero, 
próxima ao Batalhão da Polícia Rodoviária, e apreciar uma aeronave que fica em 
exposição permanente.

Museu da Aviação Naval



Galeria Turística



Praia Linda

Chegando em São Pedro da Aldeia, via Iguaba Grande, 
é a primeira praia. Com boa extensão territorial e 
visual de tirar o fôlego, é um dos points da cidade de 
maior atração de visitantes. É uma boa opção para se 
passar o dia com a família e amigos.



Praia da Baleia

Tradicional ponto de pesca da cidade. Vários barcos 
ancorados, com pescadores com suas redes. Em 
algumas horas do dia é comum presenciar a chegada 
do pescado, sendo possível a compra ali mesmo no 
local. É a última praia da orla aldeense.



Mercado do Peixe

Local para comprar frutos do mar das mais variadas 
espécies e preços. Localizado no bairro Estação, às 
margens da RJ 140, funciona diariamente a partir das 
7 horas.



Se�a de Sapiatiba

Além de ser a primeira Área de Preservação Ambiental 
(APA) da cidade, é um lugar exuberante. Hoje só é 
possível fazer a trilha até o ponto mais alto a pé, mas 
há uma estrada por onde os carros das empresas de 
telecomunicações chegam até às suas antenas. Com 
sorte, pode-se avistar micos e outros animais 
selvagens. Localizada na zona rural, é a vista mais 
privilegiada de São Pedro da Aldeia.



Casa da �or

Construída pelo descendente de escravos Gabriel 
Joaquim dos Santos, a casa ficou famosa ao ser 
descoberta por artistas e intelectuais, que 
imediatamente a compararam com o estilo do 
arquiteto catalão Antoni Gaudí. Construída a partir de 
um sonho, com cacos, pedras e outros materiais 
reciclados, a obra de arte em forma de casa fica no 
bairro Vinhateiro e tem placas de indicação para 
visitantes.



Pôr do Sol na Praia do Sudoeste

Programa bastante badalado entre os jovens e 
os que curtem apreciar uma bela visão da 
natureza. No verão, o sol chega a aparentar 
sumir dentro da lagoa, mas é um espetáculo 
para ser visto em qualquer estação do ano.



C o m  a  p e d r a 
fundamental lançada 
pelos padres jesuítas em 
1617, essa Igreja deu 
origem à fundação do 
m u n i c í p i o  e  t e m  a 
peculiaridade de abrigar 
outra Igreja à frente, 
compondo um singelo 
conjunto arquitetônico, 
patrimônio tombado do 
município.

Igreja Matriz



Praça Hermógenes �eire da Costa

Ponto de reunião de adolescentes, devido à pista de 
skate, e de famílias que levam crianças à sua imensa 
área de lazer, na Praia do Centro. A praça é uma boa 
opção para se visitar a partir do final de tarde, 
também tem um belo pôr do sol.



Casa do Artesão

Local izada na Praça 
Hermógenes Freire da 
Costa, reúne, em 16 
boxes ,  a r te sanatos 
variados e praça de 
alimentação. A visita ao 
local torna-se opção para 
prestigiar o artesanato 
local e para aquisição de 
souvernirs referentes à 
cidade.



Praça do Helicóptero

Localizada às margens da RJ 140, próxima ao Batalhão 
de Polícia Rodoviária, a praça mantém em exposição 
permanente um helicóptero antigo da Marinha do 
Brasil. Bom lugar para tirar aquela selfie ou reunir a 
família para uma bela pose. 



Museu da Aviação Naval

O Museu da Aviação Naval foi criado em 23 de agosto de 2000 e está 
localizado na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA). Ele 
possui um acervo diversificado com elementos que representam as 
diversas fases da Aviação Naval, contando com aeronaves originais e 
réplicas, equipamentos, maquetes, fotos, documentos históricos e manuais, 
cedidos pelas OM do Complexo Aeronaval. O local funciona de terça a sexta-
feira, no período de 09h às 11h30 e 13h15 às 17h. Sábados, domingos e 
feriados funciona de 10h às 17h. A entrada é franca.



Antiga Estação de Trem

Localizada no bairro de mesmo nome e às margens da 
RJ 140, a Estação hoje abriga a sede local do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
Até os anos 60, recebia trens oriundos de Niterói, 
antiga capital fluminense antes da fusão.



Casa dos Azulejos

Principal casarão histórico no Centro, já foi a sede do 
São Pedro Esporte Clube e, no Brasil Imperial, abrigou 
em uma pernoite a Princesa Isabel e o Conde D"eu.



Praia do Sol

Praia mais popular da cidade, que abriga generosos 
quiosques e música ao vivo nos fins de semana. Ideal 
para crianças, com a profundidade não chegando a um 
metro, com extensa faixa de areia.



Praia Ponta da Areia

À beira da Praia Ponta da Areia 
estão local izadas diversas 
pousadas bem conceituadas no 
ranking nacional de hotelaria. Os 
fortes ventos que sopram 
durante todo o ano no local, 
acabam afastando a lguns 
visitantes, mas não deixam o 
local menos paradisíaco. O local, 
que fica entre a Praia do 
Sudoeste, Boqueirão e Praia da 
Baleia, é bastante disputado por 
pescadores amadores.



Capela de São Pedro - Praia da Pitória

P a d r o e i r o  d o s 
pescadores, São Pedro 
n ã o  p o d e r i a  t e r 
apenas uma Igreja em 
sua homenagem na 
cidade. A segunda, é 
uma simpática capela 
construída às margens 
da Praia da Pitória, no 
bairro Porto da Aldeia. 
A festa de São Pedro 
acontece  um mês 
depois do aniversário 
da cidade.



Canhão

Diz a lenda que quem senta no canhão, 
localizado na Praça Dr. Plínio Tavares, 
no Centro, fica para sempre ligado à 
cidade e vira frequentador assíduo ou 
até mesmo morador. A história da 
colocação do artefato naquele local é 
controversa e ele já foi retirado e 
reconduzido ao local. Bom para uma 
foto, lembrando da tradição.



Você faz parte
de�a história!

Obrigada!



O E-book comemorativo São Pedro da Aldeia: 403 anos para guardar na 
memória é uma publicação da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, 
produzida pela equipe de Comunicação da Prefeitura.

Textos: Renato Silveira
Fotos: Renato Fulgoni
Designer: Camilla Barbato
Revisão: Maria Paula Lopes, Gabrielly Costa
Edição: Adriana Pereira
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