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INTRODUÇÃO

Conhecer as Missões é uma verdadeira viagem no tempo, percorrendo caminhos que contam a
história dos Sete Povos. É viajar na magia Guarani e vivenciar os mistérios dessa terra onde se
tornou real a Utopia Cristã pela construção em solo gaúcho dos Sete Povos das Missões. Região
rica em patrimônios culturais da humanidade que ainda hoje possibilitam a sensação de fazer
parte do cenário que unia a antiga província jesuítica do Paraguay, hoje distribuídas pelas
fronteiras do Mercosul. Pelo caminho, a Rota Missões irá orientar sua visita por esse mundo de
magia. Cidades modernas, com um povo orgulhoso de sua história e uma estrutura pronta para
receber o visitante tornam cada passo, cada olhar, cada sentimento coberto pela magia dos povos
guaranis que cruzaram esse chão. Tão rica e importante quanto sua história é sua natureza que
encontra sua maior expressão nas águas do Rio Uruguai, percorrendo mais de 150 quilômetros
onde balneários, esportes náuticos e pesca esportiva complementam a beleza das barrancas do
rio. No interior, propriedades de turismo rural, parques aquáticos, trilhas e agroindústrias
possibilitam uma maior integração com essa região, desbravada por imigrantes e fazendo
fronteira com a Argentina. A Rota Missões com sua história, suas imagens sacras, seus museus e
seus prédios que ecoam a narrativa dos grandes feitos do passado e a Rota do Rio Uruguai
banhada pelas águas abundantes do orgulhoso limite da fronteira brasileira, abundante em
festas, atividades de lazer e natureza. São destinos certos de sua viagem. Viagem pelo tempo,
viagem pela força da água do Uruguai, viagem pelo cheiro da natureza e pelo olhar dos herdeiros
da grande epopeia jesuítico-guarani. Bem-vindos às Missões. (texto Álvaro Machado)
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CONHECENDO A CIDADE

São Miguel das Missões é conhecida por sua riqueza histórica. Aqui está situado o Sítio Histórico de
São Miguel Arcanjo, ponto de visitação aberto todos os dias e onde se encontram as ruínas
jesuíticas da antiga redução de São Miguel Arcanjo, declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em
1983. O Museu das Missões, criado em 1940 e situado junto às Missões Jesuíticas dos Guarani,
reúne imagens sacras e fragmentos dos séculos 17 e 18. Não há como não se impressionar com a
riqueza histórica das ruínas jesuíticas do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo. O cenário, um
dos cartões postais do Rio Grande do Sul é um dos pontos mais visitados. Visitar São Miguel das
Missões, umas das mais lindas cidades do Rio Grande do Sul, é fazer uma viagem histórica em
meio a paisagens inesquecíveis, à hospitalidade gaúcha.
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SÍTIO HISTÓRICO SÃO MIGUEL ARCANJO

Dos antigos Sete Povos jesuítico-guarani no Rio Grande do Sul, São Miguel se destaca por
apresentar o maior número de estruturas e em melhor estado de conservação, motivo pelo qual, em
1983, foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO, Organização
das Nações Unidas para Educação, Ciências e Cultura.
Os remanescentes arquitetônicos nos permitem ter uma ideia da planta da Redução, da dimensão e
do grau de sofisticação que atingiu a obra aqui realizada por padres e índios, entre 1687 e 1756,
quando os habitantes das Missões foram dizimados pela Guerra Guaranítica.
Estas ruínas atraem, até hoje, uma corrente turística de distintos pontos do mundo e é impossível
visitá-las sem se deixar tocar pela grandiosidade do espírito missioneiro. Da antiga Redução ainda
são visíveis às fundações do colégio, das oficinas, do cemitério, do cotiguaçú, do tambo e das casas
dos índios; bem como a Igreja, a primeira obra missioneira a ser construída, com estrutura em
pedra arenito, na época pintada de branco e com seus espaços interiores ornamentados com
pinturas e esculturas de madeira policromada. Pode-se ver, também, no Sítio Arqueológico, a praça,
o pomar e a horta.
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ESPETÁCULO SOM & LUZ

O Espetáculo Som e Luz, criado em 1978 pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, relata a
trajetória da experiência jesuítico-guarani nesta região. A história das Missões é contada
diariamente, ao anoitecer, de uma maneira especial, utilizando a experiência de Som e Luz, no Sítio
Histórico São Miguel Arcanjo. A história é narrada por duas personagens da experiência missioneira
ainda presentes no local: a igreja e a terra. Em 48 minutos, a narrativa envolvente leva o espectador
em uma viagem pelo tempo, mostrando um pouco do cotidiano, da política, da arte, da guerra e da
fé de uma sociedade que vivenciou um desenvolvimento harmonioso, baseado em relações sociais
cooperativas.
O texto e o roteiro de Henrique Grazziotin Gazzana são reproduzidos nas marcantes vozes de
Fernanda Montenegro, Maria Fernanda, Lima Duarte, Paulo Gracindo, Juca de Oliveira, Rolando
Boldrin e Armando Bógus, resultando em uma experiência inesquecível.
Desde sua primeira apresentação, o espetáculo de Som & Luz utilizava a mesma estrutura, e,
recentemente, aconteceu uma requalificação realizada através do Instituto Iguassu Misiones, com o
patrocínio do BNDES e apoio do IPHAN. O espetáculo, agora com novas luzes, além de manter o
texto e as vozes originais, possui duas outras versões nas línguas espanhola e inglesa.
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FONTE MISSIONEIRA

Obra arquitetônica do período Barroco Jesuítico-Guarani, com mais de 300 anos de existência.
Construída em “pedra grés”, a fonte foi descoberta em 1982 e restaurada em 1983, estando
localizada a 1 km do Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo.
A água colhida nesta fonte servia para o uso na redução. Levantamentos arqueológicos mostram
que havia no local uma série de piscinas e que possivelmente serviriam de local para banho e lazer
dos indígenas. Atualmente o espaço, em meio a uma pequena mata nativa, está demarcado e
aberto diariamente para os turistas. O local tem muita sombra e tranquilidade.
Além desta fonte, acredita-se que existiam outras seis que abasteciam a Redução e que estão
sendo arqueologicamente buscadas e exploradas, para posteriormente serem postas a disposição do
público. Visitação: das 09 às 12 horas e das 14 às 18 horas.
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MANANCIAL MISSIONEIRO - PONTO DE MEMÓRIA

Espaço Cultural criado por Valter Braga, um residente da cidade de São Miguel das Missões.
Valter, 54 anos, coleta, desde a década de 90, peças missioneiras que expõe para os turistas de
forma gratuita. O “Manancial Missioneiro - Ponto de Memória” recebeu em 2012 o Prêmio
Nacional de Incentivo a Museologia Social, deferido pelo MEC – IBRAM (Instituto Brasileiro de
Museus), em reconhecimento ao seu trabalho. O local mostra peças do período dos Sete Povos
das Missões, além de artefatos e instrumentos de grupos de imigrantes que ocuparam este
território a partir do Século XIX.
O Ponto de Memória contabiliza milhares de visitantes nestes mais de 20 anos de existência e é
Valter quem recebe os turistas e realiza, quando solicitado, o “Ritual da Erva Mate”, uma
“releitura” de antigas purificações utilizando a erva-mate e um cajado.
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MONUMENTO ANTI BANDEIRANTE

Uma benzedora muito famosa em São Miguel das Missões costuma dizer:
“quem visita o Antimonumento, divide suas culpas, enterra muito de seus males, de seus pecados”
A obra, de João Loureiro, trata da representação de um personagem histórico do século XVII, um
bandeirante em rústicas vestes sertanistas.
Não é do costume dos gaúchos enterrar seus heróis ou monumentos, ou comparar assim sua arte,
mas este monumento ou antimonumento, ou anti-homenagem, tem várias características
interessantes, que se somam as lendas e comportamento dos miguelinos.
O bandeirante está em um descampado com uma vista privilegiada para as Ruínas de São Miguel
Arcanjo. Outro fato interessante é dar a ideia de um mausoléu, sendo que o melhor ponto de
referência para encontrá-lo é o Cemitério Municipal de São Miguel das Missões, localizado a uma
quadra do caminho para o antimonumento.
Para os paulistas e outros, o Bandeirante foi um herói; para os primeiros habitantes desta região,
não.
A Região das Missões nada seria sem essa parte indígena. E por isso veem como um símbolo, a
escultura do bandeirante Manuel Borba Gato, o "Caçador de Esmeraldas", homem que matou e
domesticou tantos outros, eternamente enterrado contemplando a beleza das ruínas que são
Patrimônio Histórico da Humanidade.
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BORRAIO MINHAS ORIGENS – MUSEU DO COLONO

O Borraio Minhas Origens teve inicio no ano de 2014, quando foram reunidas as
primeiras peças de uso e propriedade da família Guasso e utilizadas no período da
colonização do distrito do Mato Grande, entre os anos 1950 a 1960.
A partir dai, e após a “Festa do Colono e Motorista em 2015”, quando muitas dessas
peças foram expostas, a ideia de criar um Museu tomou corpo, através do incentivo
de Valter R Braga e Diego Vivian, proprietário do Manancial Missioneiro e diretor do
IBRAM respectivamente.
A maioria das peças expostas pertencia a família e as demais foram doadas por
pessoas de diferentes comunidades ou adquiridas.
O Museu foi inaugurado por ocasião da “Semana dos Museus” em 18 de maio de
2017 e ampliado por ocasião da “Semana Missioneira” em dezembro deste mesmo
ano.
O BORRAIO (fogo de chão) que dá origem ao nome, permanece aceso todos os dias
do ano.
As visitas poderão ser realizadas em qualquer dia e horário, porem excursões ou
grupos devem fazer agendamento.
Telefones (WhatsApp) para contatos : (055) 9 9989-5171 ou 9 9909-6665
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BENZEDORES DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Além da herança histórica e arquitetônica, há também na Região das Missões,
legados culturais muito presentes: um deles é a herança dos pajés que realizavam
curas através de chás, rezas e benzimentos.
Hoje encontramos em São Miguel das Missões, mais de 50 pessoas benzedores,
rezadores e mateiros e que afirmam curarem os mais diversos males.
O benzedor é uma pessoa que realiza seus benzimentos através de gestos e orações,
utilizando também copos com água, rosários e pequenos ramos verdes. Os
benzimentos são gratuitos e caso o doente não possa ir até o benzedor, a cura pode
ser feita através do benzimento de objetos do enfermo.
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SANTUÁRIO DO CAARÓ

Caaró foi o local do martírio dos padres Roque Gonzales e Afonso Rodrigues, jesuítas pioneiros na
catequização dos índios na região. O Santuário do Caaró é o principal atrativo do município de
Caibaté.
Em janeiro de 1933 o historiador Pe. Luiz Gonzaga Jaeger, localizou o lugar exato da morte do
primeiro apóstolo e civilizador do Rio Grande do Sul, Pe. Roque Gonzalez, que junto dos Pe. Afonso
Rodrigue e Pe. João Del Castilhos, tem seu martírio homenageado todos os anos na data de 15 de
novembro (o fato aconteceu em 15/11/1628), quando acontece a Romaria do Caaró, que recebe
milhares de devotos e turistas, vindos principalmente do Paraguai, onde Roque é “padroeiro”.
O Santuário homenageia a morte destes santos missioneiros, canonizados pelo Para João Paulo II
em 1988. Aqui, periodicamente, são recebidas centenas de pessoas em romarias e peregrinações,
que buscam a água reconhecida como milagrosa.
As visitas ao Santuário (existe projeto de ampliação e revitalização para início em breve) acontecem
diariamente das 8h às 18h ou com visita agendada para grupos.

Santuário do Caaró
Caibaté, RS
BR-285 Trevo de acesso a Caibaté-RS.
Telefone: (55) 9681-4506
Telefone2: (55) 9997-7755
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RUÍNAS DE SÃO LOURENÇO

Conjunto de ruínas remanescentes da redução jesuítica homônima, que fazia parte dos Sete Povos
das Missões.
Era 1690 quando o Padre Bernardo De La Veja fundou a Redução de São Lourenço Mártir. Da
Redução de Santa Maria Maior, lá na Argentina, ele trouxe 3512 índios. Já no começo, 823
famílias formaram o quinto povoado missioneiro no Rio Grande do Sul.
A redução tinha a praça ao centro e a igreja como principal construção. As poucas paredes ainda
intactas dão a dimensão da grandiosidade do templo religioso. Um prédio com aproximadamente
80 metros de comprimento e 40 de largura. Tão grande quanto o tamanho, era a riqueza do local.
No livro “Bens e Riquezas das Missões”, foram traduzidos os inventários dos sete povos.
A obra relata que a igreja tinha cinco altares dourados e inúmeros objetos de ouro, prata e bronze.
Aqui, mais uma vez, o que chama a atenção é a perfeição das pedras. Esculpidas de forma
artesanal, grande parte intacta desde a época em que os índios habitaram esta terra.
O local chegou a ter quase 7 mil índios, uma das maiores reduções. Tudo numa série de
construções tão bem planejadas que hoje ainda deixam dúvidas entre a população. Histórias como
as de túneis subterrâneos que ligavam uma redução à outra. O que nada mais eram do que espaços
embaixo da terra para guardar vinhos e alimentos.
As ovelhas que correm soltas pelo Sítio Arqueológico de São Lourenço das Missões também ajudam
a contar a história que se passou no lugar. São em torno de 30 animais da raça conhecida como
missioneira, criada na época da antiga redução jesuítico-guarani.
São Luiz Gonzaga, RS
BR 285
Telefone: (55) 3352-2699
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RUÍNAS SÃO JOÃO BATISTA SÍTIO ARQUEOLÓGICO
6ª REDUÇÃO JESUÍTAS

Em função do crescimento de São Miguel, de onde saíram 2832 índios em 1697, aos cuidados do
padre Antônio Sepp. São João Batista se destacou por ser a primeira fundição de ferro da América
Latina e pelo grande desenvolvimento das habilidades artísticas (arquitetura, produção de variados
instrumentos musicais e corais). No povo de São João Batista haviam artistas de todas as
profissões, orientados pelo Padre Sepp. Sua presença na região missioneira possibilitou uma rápida
evolução das artes em geral e principalmente da música.
Passear por esse local histórico da Região das Missões, nos reporta a grandiosidade que foi aquela
época, as estruturas e a amplidão das ruínas.
Quem quer conhecer a história missioneira não pode deixar de visitar Redução Jesuítica de São
João Batista, o 6º dos Sete Povos das Missões, no município de Entre-Ijuís.
Hoje pode-se observar restos da estrutura do cemitério, da igreja e do colégio, além de estruturas
complementares como olarias, barragem e estradas. Uma exposição com achados arqueológicos e a
trilha de interpretação eco-cultural complementam o roteiro de visita. O Sítio também mantém um
monumento em homenagem ao padre Antônio Sepp. A obra feita em pedra é datada de 1959 e se
confunde com as ruínas da própria redução, reproduzindo a figura dos pioneiros da siderurgia no
país.
Ruinas São João Batista Sítio Arqueológico - 6ª Redução Jesuítas
Entre-Ijuís, RS
Localidade de São João Velho, o sitio encontra-se a 19 km do centro de Entre-Ijuís, 14 km percorridos pela BR 285 direção leste/oeste e a 6 km por estrada vicinal.
Telefone: (55) 3329-1155
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VINÍCOLA FIN

Tradição que transcende gerações. Este é o espírito empreendedor da família Fin. O sentimento, a
arte e a paixão pelo cultivo de uvas e elaboração de vinhos continuam como há 100 anos atrás.
Tudo começou em 1876 com a vinda do patriarca da família, LUIGI FIN, nascido em Arzignano, na
província de Vêneto, na Itália, para Campo dos Bugres (hoje Caxias do Sul). A continuidade se deu
com Patrício Fin em Três de Maio – RS e Jorge Fin, da 3ª geração dos Fin no Brasil, mantém vivas
as raízes e a tradição familiar na elaboração de vinhos e cultivo de videiras.
A Vinícola Fin é uma empresa familiar com produção própria de uvas e vinhos. Local para viver
momentos inesquecíveis e de rara beleza natural, lembrando um passado de bravura, trabalho,
amor e paixão de um povo com mais de um século de história.
A Vinícola representa hoje a cúpula de enologia das missões, pela qualidade e excelência dos seus
vinhos, vinhedos e sucos de uva cultivados através de uma agricultura biodinâmica respeitando o
meio ambiente.
Além dos monumentos históricos você também vai descobrir na Vinícola Fin, o delicioso mundo do
vinho e da gastronomia italiana caseira.
A Vinícola Fin está aberta todos os dias e trabalha exclusivamente com barricas de carvalho
francês. São nestas barricas que envelhecem os seus melhores vinhos.
A excepcionalidade do clima quente no verão e baixas temperaturas no inverno permite à Vinícola
Fin elaborar vinhos de extrema qualidade e sabor, muitos deles premiados em Feiras Vinícolas no
Brasil e Exterior.

Vinícola Fin
Entre Ijuís – RS
contato@vinicolafin.com.br
Telefone: (55) 9961-8722
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PARQUE ASTRONÔMICO DAS MISSÕES

Este é o mais novo Projeto turístico-cultural a ser implementado no
II Semestre de 2018.
O parque proporcionará as seguintes experiências:
Observatório Astronômico - observação de planetas, estrelas, Lua, Sol e demais corpos celestes
através de
instrumentos óticos.
Plataforma de Observação a olho nu – área dedicada à observação do céu como vemos, sem a
ajuda de equipamentos óticos.
Área interativa para atividades pedagógicas - dedicada ao ensino da Astronomia de forma
interativa através de modernas tecnologias e mídias.
Jardim Lúdico – espaço amplo onde serão contadas as histórias da Astronomia, da Pré-História aos
tempos de hoje, e a conquista do espaço pelo homem.
Planetário – neste ambiente será projetado o céu como o vemos da Terra. Será possível mostrar o
firmamento celeste sob a ótica de diversos povos, demonstrar as constelações, suas histórias e
lendas mitológicas.
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POUSADA DAS MISSÕES

A Pousada das Missões é um complexo de edificações implantadas sobre uma área de
aproximadamente 2.400m2, ao lado do Sítio Histórico de São Miguel das Missões.
O plano de tematização da Pousada tem o objetivo de estabelecer uma relação de leitura e
entendimento entre o visitante e os diversos espaços, a partir de elementos relacionados à alma e a
essência deste lugar, envolvendo-o em um novo universo de experiências.
Toda a paisagem na região das Missões, tem de alguma forma um valor místico, pela contribuição
de nativos vinculados ao mundo guarani do Século XVI e pela apropriação do universo perceptível
que esta natureza proporcionava.
A tematização contempla, através de quadros e decorações, exatamente isto, tudo o que está entre
o céu e a terra e que essencialmente participou na configuração do meio que temos hoje.
A Pousada das Missões já recebeu prêmios de reconhecimento, inovação e qualidade, um deles
Prêmio Estadual conferido pela Fecomércio, SEBRAE-RS e Jornal do Comércio.
A Pousada das Missões procura trabalhar como uma grande Loja temática, comercializando peças
de artesanato e diversos produtos da região, exibidos no café da manhã e nos locais de convivência:
sala de estar na recepção, refeitório e nas vias de acesso aos apartamentos.
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CAFÉ DO LEITOR

Espaço criado recentemente na cidade de São Miguel das
Missões, que agrega uma pequena biblioteca particular com
quase mil livros e uma Cafeteria – Bistrô. Além de muitos
guias de viagens e guias gastronômicos, fazem parte do
acervo, livros de história do Rio Grande do Sul e das Missões
em particular e títulos dos principais escritores gaúchos. O
ambiente une espaços para leitura e gastronomia e as
paredes são decoradas com souvenirs de viagens do
proprietário, um “explorador” de lugares, com mais de 100
países visitados. O Café do Leitor é o espaço de união dos
turistas e a comunidade local ao sabor de um café, que pode
ser pago a quem você não conhece. Residentes deixam
pagos (com mensagem e um cartão de boas-vindas) aos
turistas e vice-versa.

Site: www.cafedoleitor.com.br
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JAIR FACAS ANTIGAS E RECUPERADAS

Para o seu proprietário, os valores, a cultura e as simbologias são heranças a serem
cultivadas diariamente, como uma verdadeira filosofia de vida. Os “apetrechos, o
mate, o cheiro de campo e esta energia que nos contagia vindo da Missão de São
Miguel são parte do que somos”. Estar ali, de quina pra Cruz Missioneira, já é por si
só uma dádiva.
Essa é a cultura que querem passar para as futuras gerações. Ser gaúcho está nos
costumes campeiros, está na música, no hábito de ser uma raça que é exemplo a
toda a terra. Jair Facas Antigas tem tudo que você precisa. É uma loja (ou Bolicho,
como dizem os nativos) voltada para comercialização de produtos ligados a cultura
Gaúcha, que nasceu do ideal de contribuir para a preservação dos usos e costumes
do povo Gaúcho.
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CAMINHO DAS MISSÕES

O Caminho das Missões é uma Operadora de Turismo que agencia roteiros de caminhadas,
cicloturismo, escolares, trilhas, rodoviários e aéreos Nacionais - Internacionais, dentre outras
atividades do gênero em territórios que abrangem diversos países da América do Sul.
O Caminho das Missões é um roteiro de caminhadas pelas antigas estradas missioneiras que
ligavam as Reduções Jesuítico-Guarani.
Os percursos de caminhada e cicloturismo iniciam no município de São Borja - 1ª Redução
Jesuítica dos “7 Povos das Missões” e terra dos Presidentes (Getúlio Dorneles Vargas e João
Belchior Marques Goulart), seguem até o município de Garruchos, passando por várias
comunidades, fazendas e estâncias, sempre próximo ao rio Uruguai - marco de divisa com a
Argentina. Na sequência, avança em estradas rurais dos demais municípios, que possuem uma
natureza exuberante e abrigam três Patrimônios Nacionais: sítios arqueológicos de São Nicolau (em
São Nicolau), São Lourenço Mártir (em São Luiz Gonzaga), São João Batista (em Entre-Ijuís),
culminando com São Miguel Arcanjo (em São Miguel das Missões), tombado pela UNESCO como
Patrimônio da Humanidade. A chegada ocorre no município de Santo Ângelo, na Praça Pinheiro
Machado em frente à Catedral Angelopolitana. Das antigas trilhas guaranis, passando pelos
caminhos missioneiros e depois as velhas estradas dos tropeiros é que foram buscados os subsídios
que orientaram e traçaram este caminho.
A operadora turística oferece diversas opções de turismo de aventura, histórico, cultural e religioso,
com o objetivo de proporcionar experiências e vivências que encantam pela riqueza histórica e a
beleza dos atrativos naturais.
Este ano o “Caminho” foi ampliado, existindo a possibilidade de ser iniciado na Argentina, visitando
os Sítios Arqueológicos do vizinho país, também declarados Patrimônios da Humanidade.
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ARTESANATO SEPÉ TYARAJÚ

Venda de artesanato de diversas matéria-prima, como madeira e pedra, está situado em frente ao
estacionamento do Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo.
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ARTESANATO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DAS MISSÕES

Associação cujo principal objetivo é o fortalecimento da rede entre escritores – especialmente
gaúchos – e artesãos com a comunidade local e visitantes. Espaço para venda de livros,
artesanato.
Atuante na localidade e comprometida com o desenvolvimento local, participando com apoio,
financeiro e cultural, para entidades e eventos dos mais variados segmentos. Atua com o objetivo
de auxiliar na execução de projetos locais. Está localizada em um espaço dentro da Secretaria
Municipal de Turismo.
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ARTESANATO TUPAMBAÉ – COOPERATIVA LOCAL

Vende artesanatos produzidos somente por artesões de São Miguel das Missões, através de uma
associação. Está localizado ao lado do estacionamento do Sítio Histórico.
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AUDIOGUIAS

Esta é mais uma conquista da comunidade de São Miguel, que recebe, periodicamente, turistas do
mundo inteiro. Através do Audioguia (locado na frente do Sítio Histórico) é possível conhecer a
história e as curiosidades deste Patrimônio Cultural da Humanidade.
Os textos são do renomado diretor de cinema, historiador e escritor gaúcho Tabajara Ruas (Os
Varões Assinalados e Neto perde sua alma, entre tantos títulos) em 25 pontos de visita dentro do
Sítio Histórico São Miguel Arcanjo.
O Audioguia conta a história em até sete idiomas: Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão,
Italiano e Guarani, existindo ainda a opção de áudio para crianças.
A visita guiada (tempo de locução) é de pouco mais de uma hora, tendo em média 3 minutos de
narração histórica em cada atrativo.
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DINDINHO MISSIONEIRO

Passeio Cultural e divertido pela cidade de São Miguel das Missões, com passagens
por pontos turísticos da cidade, entre eles o Manancial Missioneiro - Ponto de
Memória e a Fonte Missioneira, com Relatos Históricos da Cultura indígena e
Missioneira.
O agendamento é feito pelo número (055) 9 9913-2177
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ALUGUEL DE BICICLETAS

Faça um passeio de forma mais saudável e sustentável, alugando uma bicicleta junto à Pousada
Temática das Missões, em São Miguel das Missões. Alugue por algumas horas ou para o dia todo se
preferir.
Esse sistema é uma ótima opção para conhecer a cidade mais de perto, passar por aqueles locais
em que os carros não chegam, ver além do que todos veem. E o melhor de tudo é fazer isso
gastando pouco e diminuindo seu impacto na natureza.
Pousada Temática das Missões
São Miguel das Missões, RS
pousada.missoes@terra.com.br
Telefone: 055 3381-1202
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PALESTRAS E OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA ESCOLAS

A Pousada das Missões está organizando para o II Semestre de 2018 várias atividades dirigidas às
Excursões de Escolas (alunos do Ensino Fundamental – 5ª. à 8ª. Série)
Palestras :
• História das Missões (40 minutos).
realizada pelo historiador José Roberto de Oliveira
• Educação Patrimonial (40 minutos).
- práticas para preservação e valorização do patrimônio cultural
• Oficina de Arqueologia (1 hora).
- Noções do trabalho arqueológico por meio da exploração de objetos arqueológicos e etnográficos.
- As crianças poderão simular uma escavação e experimentar as etapas do trabalho de campo de
um arqueólogo.
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MAPA DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
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MAPA DA ROTA JESUÍTICA DOS 30 POVOS (A)
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MAPA DA ROTA JESUÍTICA DOS 30 POVOS (B)
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HORÁRIOS DE ÔNIBUS LOCAIS

Horários de ônibus de Santo Ângelo para São Miguel das Missões:

Horários de ônibus de São Miguel das Missões para Santo Ângelo :
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CONTATOS DE TÁXIS LOCAIS

Contato de Táxis
NOME

TELEFONE

Alberto

055 9 9643-5247

Chico

055 9 9966-2376

Mudinho / Sto. Ângelo

055 9 9991-6030

Felipe/ POA

051 9 8125-8575

Ivone

055 9 9936-7718

Jandir

055 9 9914-8796

Mauro / Moto Táxi

055 9 9912-0699

Neco

055 9 9984-8424
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MAIS UM DIA NAS
MISSÕES

VISITE-NOS

www.adrieldesigner.com.br

