
Décima Nona Semana 

MIGUEL PEREIRA DE MUITOS 

ENCANTOS! 
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           Miguel Pereira, um lugar de clima ameno, devido à sua altitude, 618 

metros em relação ao nível do mar, é cercado por colinas suaves, montanhas, 

cachoeiras e rios de águas cristalinas, fatores que favorecem o alto teor de 

oxigênio encontrado na região. Seu nome é uma homenagem ao médico e 

professor que divulgou a excelente característica do clima local.  

 

 O município ganhou sua emancipação em 1955, já que pertencia a Vassouras, 

mas sua história não é recente, sua evolução histórica acha-se ligada à 

expansão da cultura cafeeira da região do Vale do Café.  



 

      As primeiras ocupações ocorreram quando tropeiros paravam por ali 

durante a abertura de estradas pioneiras pela Serra do Tinguá e pelo Vale do 

Paraíba, no início do século XVIII. Em 1770, foi fundada a fazenda da Piedade 

de Vera Cruz, que se tornaria uma importante produtora de café.  

 

         No fim do século XIX, uma estrada de ferro permeando as montanhas 

levou progresso à cidade, conhecida pelas colônias de férias e pelos cassinos 

instalados nos hotéis, quando o jogo ainda era permitido no Brasil.  

 

         Em meados dos anos 1970, a ferrovia foi desativada. Hoje, a cidade tem 

forte vocação para o turismo e desfruta da fama de ter um dos melhores 

climas do mundo. 

PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS 

Pórtico Abraham Medina – O nome é uma homenagem ao empresário brasileiro 

que muito contribuiu para o crescimento da região. Nos anos de 1950, Abraham 

Medina patrocinava programas de rádio e TV e, em função de sua amizade com 

Francisco Alves, o Rei da Voz, 

patrocinava seu programa na Rádio 

Nacional. Uma curiosidade é que um 

dos filhos do empresário é Roberto 

Medina, idealizador do Rock in Rio. 

Charmoso cartão postal da cidade, o 

pórtico é um convite para aquela foto 

de recordação. 
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Igreja de Santo Antônio – É a igreja mais antiga da cidade. Sua construção 

foi iniciada em 1887.  

 

A imagem de Santo Antônio, veio de 

Portugal e sua primeira festa foi 

celebrada em 1901. Hoje, funciona no 

local, o Centro Cultural de Miguel 

Pereira. 
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Viaduto Ferroviário Dr. Paulo de Frontin – A curiosidade do lugar é que foi 

construído em curva, sobre o Rio Santana. Uma obra inusitada, para um viaduto 

de estrada de ferro, com 82 metros de comprimento e 34 metros de altura.  

 

Como está desativado, é 

possível caminhar, a pé, 

pelo viaduto e 

surpreender-se com a 

vista das montanhas da 

região.  

Localização: Vera Cruz 
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Museu Francisco Alves – Nesta bela homenagem ao Rei da Voz, é possível 

acompanhar o histórico de sua carreira, bem como conhecer seus discos, 

violões, além de objetos e documentos pessoais.  

 

Localização: Castelinho do Jardim Municipal Francisco Marinho Andreiolo - 

Centro  



 

Fonte da imagem://www.google.com.br/searchhl=ptBR&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02QZV0TjaJMIA-Ai0-

ezuWow1ADNw%3A1601915586821&source=hp&biw=1229&bih=567&ei=wkp7X83CL- 

 

Lago do Javary – Um dos cartões postais mais belos de Miguel Pereira, o lago 

é referência para apreciar as belezas do lugar, passear de pedalinho ou 

praticar exercícios.  

 

 

Localização – entre o 

Distrito de Governador 

Portela e o centro de 

Miguel Pereira.  
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Lago das Lontras – Há quatrocentos metros de altitude, o lugar é perfeito 

para quem gosta de apreciar a natureza.  

 

Localização: Pico da Serra do Tinguá. 
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 Rio Santana – Sua nascente está 

entre Petrópolis e Miguel Pereira e, ao 

longo de seu percurso, forma 

cachoeiras, prainhas e piscinas 

naturais, uma ótima opção no verão. De 

fácil acesso, os pontos mais 

procurados estão entre a Usina e Vera 

Cruz.  
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Cachoeira do Poção – Rodeada de Mata Atlântica e afastada cerca de 14 Km 

do centro da cidade é perfeita para todas as idades, pois é de fácil acesso.  

 

Localização: Vera Cruz 
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Cachoeira de  Santa 

Branca – A Cachoeira de 

Santa Branca está no 

Distrito de Conrado e é 

formada por um conjunto de 

pequenas quedas d'água com 

duchas e piscinas naturais. 
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Caminho do Imperador – O Caminho do Imperador é um ponto turístico de 

Miguel Pereira que penetra em plena Mata Atlântica, é um local frequentado 

por amantes da natureza e da ecologia, muito utilizado para a prática de 

esportes como caminhadas, cavalgadas ou trilha de bicicletas.  

 



Origina-se do Caminho Novo de Minas aberto por Garcia Rodrigues Paes no 

início do século XVIII. Este caminho somente podia ser percorrido a cavalo ou 

a pé, atravessando a Mata Atlântica entre Paty do Alferes e Córrego Seco, 

passando por Miguel Pereira, Córrego Seco e a atual cidade de Petrópolis.  

 

A partir da criação de Petrópolis em 1843 e da chegada dos imigrantes alemães 

em 1845, as autoridades provincianas decidiram transformar o caminho em uma 

estrada carroçável.  

 

Charles Ribeyrolles percorreu o Caminho do Imperador logo que este foi 

aberto e o descreveu em seu livro Brasil Pitoresco como “Panoramas que são 

esplêndidas 

pinturas e 

cenários 

magníficos que dão 

vistas à Baía da 

Guanabara.”  

 

D. Pedro II 

percorreu diversas 

vezes o caminho 

cavalgando, 

surgindo daí o 

nome Caminho do 

Imperador. 
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Alto da Boa Vista – Lugar famoso por possuir uma rampa de voo diferenciada. 

Devido às condições do vento, os pilotos saltam voltados para a cidade 

promovendo um show de cores e manobras nos céus de Miguel Pereira.  
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Gruta dos Escravos – Uma formação 

de rochas, muito interessante, 

também conhecida como Capela dos 

Escravos está localizada no alto de 

uma colina, onde os negros que viviam 

nas fazendas da região, realizavam 

seus rituais.  
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ATIVIDADE 1  

Dos lugares apresentados acima, qual ou quais você conhece? Tem alguma 

história interessante a nos contar sobre eles? Envie para nós pelo e-mail 

coordenacaoanosfinaismpereira @gmail.com. 

ATIVIDADE 2 

Se você fosse um guia turístico, onde levaria o seu grupo de turistas e porque? 

Quais locais você escolheria?  

https://www.portalvaledocafe.com.br/miguel_pereira.asp


ATIVIDADE 3 

O Rio Santana é o maior contribuinte natural do Rio Guandu que fornece água à 

capital do estado e da Baixada Fluminense, além de abastecer os municípios de 

Miguel Pereira e Paty do Alferes, onde a Cedae tem um importante ponto de 

captação e tratamento de água para os dois municípios. Faça uma pesquisa, e 

nos conte onde nasce esse rio e quais os principais benefícios para a nossa 

região.  

 

ATIVIDADE 4 

No texto apresentado, citamos apenas alguns dos pontos turísticos de Miguel 

Pereira. Quais você conhece, além dos citados? 

 

ATIVIDADE 5 

Você saberia nos falar algumas características sobre os temas abaixo, 

relacionados ao nosso município?  

Àrea do município:  

Temperatura:  

População:  

Atividades econômicas:  

Atividades culturais:  

 

ATIVIDADE 6 

Dr. Miguel da Silva Pereira. Médico ilustre que deu nome ao nosso município. 

Você saberia nos dizer porque? Envie para nós pelo e-mail 

coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com. 

ATIVIDADE 7 

Em qual bairro você mora? O que tem por aí? Quais as características dele?  



ATIVIDADE 8 

Leia e aprecie... 

Os Saltimbancos 

(Luis Enriquez Bacalov, Sérgio Bardotti e Chico Buarque) 

 
Cachorro: A cidade ideal dum cachorro 

Tem um poste por metro quadrado 

Não tem carro, não corro, não morro 

E também nunca fico apertado 

Galinha: A cidade ideal da galinha 

Tem as ruas cheias de minhoca 

A barriga fica tão quentinha 

Que transforma o milho em pipoca 

Crianças: Atenção porque nesta cidade 

Corre-se a toda velocidade 

E atenção que o negócio está preto 

Restaurante assando galeto 

Todos: Mas não, mas não 

O sonho é meu e eu sonho que 

Deve ter alamedas verdes 

A cidade dos meus amores 

E, quem dera, os moradores 

E o prefeito e os varredores 

Fossem somente crianças 

Deve ter alamedas verdes 

A cidade dos meus amores 

E, quem dera, os moradores 

E o prefeito e os varredores 

E os pintores e os vendedores 

Fossem somente crianças 

Gata: A cidade ideal de uma gata 

É um prato de tripa fresquinha 

Tem sardinha num bonde de lata 

Tem alcatra no final da linha 

Jumento: Jumento é velho, velho e sabido 

E por isso já está prevenido 

A cidade é uma estranha senhora 

Que hoje sorri e amanhã te devora 

Crianças: Atenção que o jumento é sabido 

É melhor ficar bem prevenido 

E olha, gata, que a tua pelica 

Vai virar uma bela cuíca 

Todos: Mas não, mas não 

O sonho é meu e eu sonho que 

Deve ter a mil instantes 

A cidade dos meus amores 

E, quem dera, os moradores 

E o prefeito e os varredores 

Fossem somente crianças 

Deve ter a mil instantes 

A cidade dos meus amores 

E, quem dera, os moradores 

E o prefeito e os varredores 

E os pintores e os vendedores 

As senhoras e os senhores 

E os guardas e os inspetores 

Fossem somente crianças 

Fonte: Disponível em: http://letras.mus.br/os-saltimbancos 

http://letras.mus.br/os-saltimbancos/
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ATIVIDADE 9 

Agora, reflita um pouco… 

Para você, o que seria uma “cidade ideal”? 

Envie para nós pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com. 

 

ATIVIDADE 10 

Vamos lá! Com toda a sua criatividade e talento artístico, faça uma história em 

quadrinhos com o seu personagem conhecendo os pontos turísticos de Miguel 

Pereira. Vai ser bem legal! Mande foto pra gente, vamos adorar receber o seu 

trabalho.  

Nosso e-mail você já conhece: coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

 

DICAS de Língua Portuguesa 

Você está por dentro de todas? 
 

 

mailto:coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com


DICAS do COVID-19 

 

 


