
Educação 
Patrimonial

Compreender o presente e garantir o futuro. 
Preserve o patrimônio de sua cidade!



Coreto na Praça Barão
          do Rio Branco

Você sabe o que
é um coreto?

Ele está muito presente nas
cidades do interior do nosso 
estado. Muitos eventos o 
utilizam como palco:
campanhas políticas,
festas religiosas e 
apresentações artísticas.
Normalmente, são encontrados
em praças e jardins, dando-lhes
um ar romântico.

 Este lindo coreto que vamos contar a história está
localizado na Praça Barão do Rio Branco, conhecida

como Pracinha do Liceu. É ele que nos oferece
um ambiente agradável de pracinha do interior, um

ótimo lugar para brincar e curtir com sua família e amigos.
 Além de ser muito bonito, possui algumas características

muito interessantes. Seu telhado parece um grande chapéu,
que nos protege dos dias chuvosos ou de muito calor.

Para observar toda a praça, podemos subir neste coreto,
que se encontra acima do chão. Sua subida acontece

por meio de uma longa escada, maravilhosa
para fotos e brincadeiras de pique-alto.

Vale a pena conhecer de pertinho
essa marca da nossa

cidade!
 

QUE LINDO!



Hotel
Gaspar

Na época da sua construção, ele era
uma grande casa!

Quem morava aqui era o senhor José Gomes da Fonseca
Paraíba, um fazendeiro muito rico.

Quando ele morreu, sua esposa vendeu a casa para
um português chamado Gaspar Cardoso. Ele tinha

um sonho: criar um hotel no centro da cidade,
                                             que se chamaria

O Grande Hotel Gaspar
Quando realizou seu sonho,

recebeu em seu hotel pessoas
muito importantes para a

história do nosso país.
Por isso ocorreram

muitas reuniões sobre
a abolição dos

escravos e a
proclamação da

república.

Ele faz parte das
construções que estão

ao redor da Praça
São Salvador

O Hotel possui muitas
janelinhas para a rua,

o que permitia que
seus visitantes

observassem o dia a
dia dos moradores
da nossa cidade.

MIAU!



 Nilo
Peçanha

Eu nasci em Campos no dia
2 de Outubro de 1867.

Estudei para ser advogado,
 mas sempre quis ser Presidente

 do Brasil.
Com apenas 21 anos,

 comecei a minha vida politica
 na cidade do Rio de Janeiro, 

me tornando deputado.
Quando consegui realizar o
meu sonho de ser Presidente

 do nosso país, em 1909,
 criei o Serviço de Proteção ao

 Índio, além de apoiar
a educação, fundando as

 escolas técnicas em todo o
 país, como o Instituto Federal

 Fluminense - IFF,
que produziu essa cartilha. 

VOCÊ 
SABE QUEM

SOU EU?

Na nossa cidade
existe uma escola

nomeada em minha
homenagem, o 

Colégio Estadual
Nilo Peçanha. 

Patrimônio Material
do Estado do Rio de Janeiro



Caça-Palavras

HOTEL GASPAR - CORETO -  NILO PEÇANHA -

  BOA MORTE -  ROSÁRIO - SÃO BENEDITO



Canal
Campos-Macaé

Você sabia que o Canal
Campos-Macaé é o mais longo

canal navegável do mundo,
com 106 km de extensão,
e só perde para o canal de

Suez no Egito?

Foi tombado pelo patrimônio histórico,
mas recebe esgoto não tratado e lixo, que 

são jogados em suas águas.
Não podemos esquecer de preservar esse
importante patrimônio da nossa cidade.

O Canal liga as cidades de Campos
e Macaé e foi construído por escravos.
Sua construção teve como finalidade

escoar a produção agrícola, e também de 
drenar as terras alagadas do município.

Sua inauguração, no dia 19 de fevereiro
de 1872, contou com a presença de 
um ilustre brasileiro, D. Pedro II.

Em 1901, o médico Benedito Pereira
Nunes solicitou ao engenheiro
Saturnino de  Brito um projeto

de saneamento para a cidade. O canal
passa a coletar as águas das

enchentes e também as águas pluviais. 



Usina do
Queimado

O primeiro engenho surgiu ainda no século XVII,

mas foi no século XIX que aconteceu o auge

da produção. Foram instaladas usinas com

equipamentos modernos, como a Usina do

Queimado fundada em 7 de  agosto de 1880 com

equipamentos trazidos da Inglaterra,

dando lugar ao  engenho que

ali funcionava. A usina

parou sua produção em

1995 e, atualmente, funciona como

uma casa de shows, integrando

o conjunto de patrimônio dos bens

tombados em nosso município.

Você já ouviu falar

que Campos dos

Goytacazes foi um

grande produtor

de cana-de-açúcar

e que as usinas

tiveram papel

importante para

a economia do

nosso município?



Mercado Municipal

 
 

Em 1981, ganhou um galpão ao lado do prédio 
original onde funciona a feira e também a peixaria.
É um local muito importante da nossa cidade, pois
 recebe muitos visitantes vindos de todo município 
e também de cidades vizinhas. Este lindo prédio
 histórico é um patrimônio tombado pelo Conselho
 de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
 (Coppam).

O mercado municipal foi inaugurado em
 1921 e teve como inspiração o mercado 
de Nice na França. Na época ficou 
conhecido como Mercado Novo. 

O prédio foi erguido em estrutura metálica, 
com sua cobertura em telhas francesas e 
lindas claraboias que trazem a iluminação 
natural para o seu interior. Ah! Não podemos
 esquecer do imponente relógio central.
No prédio funcionam açougues, pastelarias,
 lojas de ervas e produtos naturais, além de
 outros tipos de comércio.



Arquitetura
Eclética

A nossa cidade possui 
um dos maiores acervos 
de arquitetura eclética 

do país!

O estilo eclético é a mistura de 
algumas características de 
arquiteturas mais antigas, mas 
também é a tentativa de se criar 
algo novo e não somente repetir 
o que já existia. Os  materiais 
mais comuns de se ver nesse 
estilo é o gesso, mármore, vidro 
e ferro. 

Também podemos encontrar casas com porões altos, jardins,
fontes de água e portões com grades possuindo elementos 

decorativos nas fachadas (parede que fica voltada para rua)
de suas  casas e comércios. Nas casas longe do centro é

ainda mais visível essas particularidades com habitações
de porão alto (são pequenos espaços entre o chão

e o primeiro andar de uma casa. São aquelas
janelinhas pequenas e com tela que vemos em

algumas casas mais antigas que são bem perto do
chão), e a utilização de ladrilhos hidráulicos

(são pisos decorados e coloridos)
e janelas com venezianas

(são janelas de madeira
que possuem

aberturas
finas) .

Nossa 
cidade 

tem 
história!

Foto: Liceu de Humanidades de Campos



Praça São
Salvador

A Praça São Salvador é considerada a parte mais 
importante da cidade. Ela é composta pela Basílica Menor 

do Santíssimo Salvador e alguns edifícios que foram de 
grande importância na cidade. Entre esses edifícios 

encontramos construções que foram feitas no final do 
século 19 e início do século 20, em boa preservação.

 Se pararmos e observarmos um pouco, podemos
perceber que essa região da cidade possui

a maior quantidade de antigas construções,
existentes no local desde o século 19,

deixando claro que é o centro da cidade
de Campos dos Goytacazes.

Você 
 sabia?

A cidade de Campos 
dos Goytacazes surgiu 

como uma vila, 
chamada de Vila de São 

Salvador. A vila se 
formava nos limites do 
Rio Paraíba do Sul de 
encontro ao que hoje 

conhecemos com a 
Praça São Salvador       

A imagem ao lado é o 
Museu Histórico de 

Campos, de estilo 
eclético. No passado 

era o Solar do 
Visconde de 

Araruama!  

Um dos lugares 
mais importantes 

da cidade!



Rua Salvador
Corrêa 

A rua Salvador Corrêa, é aquela 
ao lado da Sociedade Portuguesa 
de Beneficência de Campos, um 

dos hospitais mais antigos da 
nossa cidade!

Nessa rua encontramos essas 5 
casas no estilo eclético. Apesar 
de não estarem localizadas no 

centro histórico da cidade, essas 
casas continuam tendo a mesma 

importância de patrimônio 
histórico cultural, sendo assim é 
necessário preservar-las, com a 
intenção de cuidar do que ainda 

restou da nossa história.

Essas casas contam a história 
de uma família de 5 irmãos, 
onde o pai deles comprou 5 
terrenos e construiu 5 casas 
iguais para cada filho. Elas 
estão uma ao lado da outra!

Que bacana 
essa 

história!



Rua Santos
Dumont

A nossa cidade possui 
um dos maiores acervos 
de arquitetura eclética 

do país!

 É uma rua que possui uma 
grande quantidade de 
construções ecléticas na cidade, 
conhecida mais popularmente 
como o Calçadão. A maioria 
das construções de ambos os 
lados são datadas do início do 
século 20. 

Essas construções muitas vezes somente são 
notadas quando você olha para a parte de cima das 

lojas, onde não aparenta ter sido modificadas em 
sua fachada, já na parte de baixo funciona os 

comércios e onde percebe-se uma completa 
modificação em sua edificação. Um
exemplo de lojas que usam a parte

de cima como depósito é a
Ponto & Linha e a

Itapuã.

Na próxima 
vez que você 
for ao centro 

da cidade, 
que tal olhar 
para cima?!



VAMOS COLORIR?
 Esse é o Liceu de Humanidades de Campos dos Goytacazes, uma 
arquitetura eclética do século 19 que precisa da sua ajuda para ficar mais bonita. 
Vamos colorir?!

Frontão = rosa, , .Coluna = amarelo Venezianas = verdes

Colunas = é uma peça que apóia o teto de uma obra;

Frontões= são um conjunto objetos que formam um triângulo que decora normalmente a 
frente principal de um edifício;

Venezianas = é um tipo de janela que permite a passagem do vento.


