ONDE COMER

COMO CHEGAR

PRAIAS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

A gastronomia de São Pedro da Aldeia não poderia deixar
de oferecer opções a base de frutos do mar. Destacamos
pratos com camarão cinza, carapeba e tainha.
Confira alguns dos melhores restaurantes da cidade:

O acesso ao município é fácil:

BALNEÁRIO: Com um quilômetro de extensão e largura
variável, o balneário tem águas mornas e transparentes,
areias claras e muitas conchas.

COZINHA BRASILEIRA VARIADA:
Almirante: Av. Getúlio Vargas, 251 - Centro
Dom Fish: Rua Aluísio Martins, 9 - Centro
Lua e Estrela: Rua Prof. Cordelino Teixeira Paulo, 10 - Centro
Marazul: Av. São Pedro, 93 - Centro
Ponto Certo: Rua Rita Pereira, 15 - Centro
Senadinho: Av. São Pedro,60 - Centro

LANCHES:
McDonald’s: RJ 106, Km 105 - Balneário
Pastel & Cia: Av. Getúlio Vargas, 251 lj 1 - Centro
Subway: Av. São Pedro 300 loja 11
Thokonfome: Rua Dr. Antônio Alves, 45 - Centro

MASSAS E PIZZAS:
Beco das Massas: Rua Francisco José Zeca, 67 - Centro
Kiki Pizzaria: Av. São Pedro, 242 - Centro
Pizza & Etc: Av. São Pedro, 88 - Centro
Pizzaria Frangonete: Av. São Pedro, 271 - Centro

1ª OPÇÃO: De avião. Voos partindo do Rio
de Janeiro, de Belo Horizonte ou de qualquer lugar
do Brasil com destino ao aeroporto
de Cabo Frio. O trajeto até São Pedro
da Aldeia pode ser feito de ônibus, táxi
ou van (20 minutos);

BRAVA: Praia de enseada com mais de um quilômetro
de extensão, poucas ondas e águas claras.
BALEIA: Tem a maior colônia de pescadores da cidade.
PITÓRIA: Praia de enseada com 500 metros de extensão.
Suas águas têm alto grau de salinidade, são mornas
e transparentes.

2ª OPÇÃO: De carro. Saindo da Ponte Rio Niterói, seguir pela rodovia Niterói – Manilha (BR
101) e entrar na rodovia Rio Bonito – São Pedro
da Aldeia (RJ 124) – Via Lagos;

PONTA DE AREIA: Sua orla é arborizada com casuarinas
e amendoeiras, além de trechos gramados até a faixa de areia.
BOQUEIRÃO: Águas mornas, transparentes e calmas.
Alto grau de salinidade. Nela é muito praticada a pesca
de camarão e tainha.

3ª OPÇÃO: De carro. Saindo da Ponte Rio – Niterói,
entrar na Alameda São Boaventura (veja detalhe) e
seguir pela rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) até São
Pedro da Aldeia;
4ª OPÇÃO: De ônibus. A cidade é servida
por ônibus da Auto Viação 1001, com frequência
diária para o Rio de Janeiro, das 5h às 22h, de 30 em
30 minutos. Também é servida por ônibus da Viação
Rápido Macaense, além de contar com a ligação para
Teresópolis (viação Teresópolis), Petrópolis (Viação Única),
Campos dos Goitacazes, Itaperuna (Viação 1001).

MOSSORÓ: Área de pesca, com embarcações e redes
pesqueiras. Muito utilizada pelos veranistas para a pesca
com rede. As espécies mais capturadas são: carapicu, tainha
e camarão.
NORDESTE: Tem um quilômetro de extensão e estreita faixa
de areia. Águas mornas, transparentes, de tonalidade verde e
alto grau de salinidade.

Pescadores

DE SÃO PEDRO: Com dois quilômetros de extensão
e largura variável, a praia tem águas mornas, transparentes
com alto grau de salinidade. Amendoeiras acompanham toda
a orla.
DO SOL: 800 metros de extensão. A faixa de areia faz limite
com a vegetação. Suas águas são mornas e transparentes.

Igreja dos Jesuítas

Ponta dos Cardeiros
INFORMAÇÕES:
(22) 2621-2942
www.pmspa.rj.gov.br

Casa da Flor

SUDOESTE: Praia mais frequentada de toda a cidade.
Tem um quilômetro e meio de extensão e largura variável.
Diferencia-se das outras praias por sua maior profundidade
e pela maior ocorrência de ventos sudoeste. Águas mornas
e transparentes.
DOS PESCADORES: 800 metros de extensão e estreita
faixa de areia. A noite, por volta das 22h, quando os
pescadores retornam da pesca, turistas e moradores
costumam comprar peixes e camarões.
LINDA: Um cenário deslumbrante com um quilômetro
de extensão. Ideal para banhos com suas águas mornas
e translúcidas.

HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

LAGOA ARARUAMA

ATRATIVOS CULTURAIS

Em 1617, o capitão-mor de Cabo Frio, Estevam Gomes,
doou um pedaço de terra aos padres da Comanhia de
Jesus (Jesuítas) para proteger a sua recém-fundada. O
Objetivo era formar uma aldeia de índios para defender
Cabo-Frio.

A Lagoa Araruama tem 220 quilômetro e, sem dúvida é
o melhor cartão-postal da região. Com águas calmas,
transparentes e de alto grau de salinidade, é ao mesmo
tempo palco de competições náuticas esportivas e meio
de subsistência para pescadores, além, é claro, de uma
piscina natural.

CASA DA FLOR: Depois de um sonho, Gabriel Joaquim
dos Santos, um trabalhador das salinas e filho de escravos,
começou a construir uma casa em forma de flor. O ano
era 1912. Esse homem do povo, sem nunca ter estudado,
começou a construir, de acordo com a sua intuição, a CASA
DA FLOR.

Seguindo a determinação do capitão-mor, os dois padres
da Companhia de Jesus trouxeram para São Pedro
da Aldeia 500 índios de várias tribos da região, que
buscavam alimentos e proteção.
Nos meados do século XVII, apenas três décadas após
a sua fundação, a Companhia de Jesus já tinha marcado
de forma definitiva a sua presença na região. A aldeia
abrigava milhares de índios e era um núcleo social bem
maior do que a cidade de Cabo Frio, sede da Capitania.
Por determinação de um alvará de 22 de dezembro de
1795, São Pedro virou Freguesia. Até as primeiras décadas
do século XIX, a Freguesia da Aldeia de São Pedro
foi mantida como uma reserva indígena, cujas terras
pertenciam aos aborígines e eram por eles administradas.
Mesmo com o grande desenvolvimento, foi somente
na República a Freguesia de São Pedro se transformou
em Vila. Em 17 de dezembro de 1982, São Pedro ganhou
autonomia administrativa e se separou de Cabo Frio.

Encontra-se variada fauna marinha, destacandose espécies como camarão rosa, tainha, sardinha,
carapicu e carapeba, entre outros. Outra característica
é o vento nordeste, predominante na região, chamado
pela população local de “vento salineiro”, que propicia
a extração de sal, uma das mais importantes atividades
econômicas da região.

ECOTURISMO
Serra Sapiatiba: Com 316 metros de altitude, é o ponto
mais elevado da Região dos Lagos. A serra, que é área de
preservação ambiental, tem trilhas naturais, flora e fauna
diversificadas.
Serra de Sapiatiba Mirim: Com 260 metros de altitude,
apresenta trilhas naturais para grandes caminhadas
ecológicas, onde é possível apreciar sua diversificada
fauna e flora. Também é Área de Proteção Ambiental.

PESCA ARTESANAL
A atividade pesqueira do município de São Pedro da Aldeia
se concentra na parte nordeste da Lagoa Araruama, região
da Ponta Grossa e Ponta dos Cardeiros. As principais
espécies encontradas são crustáceos, principalmente
o camarão, e espécies de tainha, carapicu, carapeba
e sardinha.
Venha curtir a pesca artesanal. Em determinadas épocas
você pode realizar a pesca de troia, de gancho, entre outros.

SALINAS

Casa dos Azulejos

As salinas representam o marco histórico e econômico
da Região dos Lagos, transformando-se num ícone de
identidade da região. São Pedro da Aldeia é a única cidade
que tem como portal de sua entrada uma belíssima salina.

Sem recurso para comprar material, Gabriel utilizou
na construção da sua casa/obra de arte coisas imprestáveis
jogadas no lixo, como, cacos de garrafa, pratos, xícaras,
ladrilhos, telhas, ossos, conchas, pedras e bibelôs.
O resultado desse sonho, no qual Seu Gabriel trabalhou até
a morte, em 1985, é uma obra de arte de arquitetura visceral
e fantástica, comparada às obras do famoso arquiteto catalão
Antoni Gaudí. Tombada pelo NEPAC – Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Cultural, a Casa da Flor é, sem dúvida,
um ponto de parada obrigatória.
CASA DOS AZULEJOS: Construída por escravos em 1847,
apresenta linhas retas em azulejos vindos de Portugal.
Foi palco das maiores e melhores festas da cidade naquele
período. No dia 10 de julho de 1968, a Princesa Isabel e o
Conde d’Eu, em visita à cidade, ficaram hospedados na Casa
dos Azulejos, porque era a casa mais confortável da época.
IGREJA DOS JESUÍTAS: É uma das mais antigas do país.
Sua conclusão data de 1783. Construída em pedra, cal e óleo
de baleia, com paredes com 70 centímetros de espessura,
tem plantas retângulares, telhado sem foro com telhas típicas
do período colonial, torre sineira, coro, batistério e capelamor, piso em lajota de barro, com exceção da capela-mor
que é em tábua corrida. O destaque vai para a imagem de
N.S.ª da Conceição datada de 1531. O seu estilo é único na
arquitetura Jesuítica em todo o Brasil.
MUSEU DA AVIAÇÃO NAVAL: O Museu tem como
propósitos resgatar e manter o acervo histórico da Aviação
Naval, assim como fazer a integração das Organizações
Militares, o Comando da Força Aeronaval e a Marinha do
Brasil como um todo, alcançando a comunidade civil e
ampliando sua mentalidade marítima. O Museu tem um
acervo diversificado, contando com aeronaves originais
e réplicas, diversos motores, inúmeras maquetes, fotos,
documentos e manuais das Organizações Militares do
Complexo da Força Aeronaval. O museu é o único do país
onde você vai encontrar a história da aviação brasileira.

