UM PASSEIO PELA
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Belas paisagens, cultura, tradição, aventura. Referência em turismo na Grande Vitória, o município da Serra é
repleto de opções para todos os gostos. Aproveite a oportunidade e já comece a planejar o destino ideal para você
e a sua família no município.
São opções para todos os gostos. Você preza por um
momento de tranquilidade em família ou prefere fazer
uma atividade radical com os amigos? Gosta de pegar uma
praia ou se encaixa mais no clima da zona rural? Prefere
aproveitar a alta gastronomia com uma deliciosa moqueca capixaba ou visitar pontos turísticos? Não importa sua
escolha. Embarque nessa viagem conosco, porque aqui na
Serra, tudo isso é possível!

Eleita a cidade mais transparente dos Brasil em 2018
pela Controladoria Geral da União (CGU).

517 MIL
habitantes

547,637 KM²
de área territorial

23 KM
de área litorânea

129
bairros e distritos

41,7 KM
de BR-101

117.000 m²
Parque da Cidade
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Para quem quer relaxar, curtir com a família ou pegar ondas, as
praias da Serra oferecem opções para todos os gostos.
Nos 23 quilômetros de litoral, divididos em cinco balneários, tem de
tudo, desde praias com águas agitadas, ideais para a prática de surfe,
que atraem muitos jovens; até praias com mares calmos e tranquilos,
que são escolhidas por muitas famílias para curtir o verão ou para descansar a mente.

Saiba mais sobre os cinco balneários da Serra
BICANGA

Fotos: Everton Nunes / Secom-PMS

Tem praias de águas quentes, com muitas sombras oferecidas pelas
amendoeiras. São boas para pesca e mergulho, além de abrigarem um
berçário de guaiamuns, uma espécie de caranguejo. Preserva o aspecto de vila de pescadores.
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Foto: Everton Nunes / Secom-PMS

CARAPEBUS
Praia rústica, com mar agitado, ideal para o surfe. Tem área preservada
de restinga. No balneário, que está inserido numa área de proteção
ambiental, está a bela Lagoa de Carapebus, que fica separada da praia por
uma faixa de areia. É local de desova de tartarugas marinhas.

JACARAÍPE

Foto: Sagrilo

Com ondas fortes, é boa para a prática de surfe. Tem muitos bares,
lanchonetes, restaurantes, além de barracas de artesanato. Tem calçadão bom para caminhadas.
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MANGUINHOS

Foto: Sagrilo

Praia de mar calmo, atrai muitas famílias. Famoso pela gastronomia e
pelo ambiente bucólico, o local tem ares de vila de pescadores, e possui diversos restaurantes. No Carnaval, acontece o tradicional Banho de Mar
à Fantasia, que costuma atrair foliões de diversos municípios.

Fotos: Divulgação/Secom-PMS

NOVA ALMEIDA
Tem praias de águas rasas e quentes, onde os recifes formam piscinas naturais na maré baixa. Em suas belas falésias se pratica o voo
livre. O balneário abriga ainda o segundo monumento mais visitado do
estado, a Igreja e Residência dos Reis Magos, fundada pelos jesuítas
em 1580 e situada no alto de uma colina, de onde se pode ver a foz do
rio Reis Magos, o manguezal e boa parte da orla. O quindim, a cocada e
os picolés caseiros são famosas iguarias da tradição local.
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O patrimônio histórico e cultural da Serra é riquíssimo. Além do
folclore típico e da Igreja e Residência Reis dos Magos, em Nova Almeida, há ainda a Capela de São João Batista, que integra o projeto
do Parque Arqueológico de Carapina. Ela foi construída em 1584 e
tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984.
Outro sítio histórico e cultural do município é o de Queimado, que
foi palco de uma insurreição de escravos liderada pelos heróis Chico
Prego, João da Viúva e Elisiário, em 19 de março de 1849. Composto
pelas ruínas da Igreja de São José e pelos resquícios arqueológicos do
povoado, foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1993.
No Centro da Serra, construída em 1769, está a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Nos seus jardins é fincado o Mastro, símbolo
máximo da festa do Ciclo Folclórico e Religioso de São Benedito, realizada há mais de 160 anos, no dia 26 de dezembro. Bem próxima, está
a Estátua do líder negro Chico Prego, o Museu-residência Histórico da
Serra e o espaço multicultural Casa do Congo Mestre Antônio Rosa, que
expõem objetos relacionados à história e à identidade local.
O congo da Serra, no ano de
2003, por intermédio da Associação de Bandas de Congo da Serra
(ABC), recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, honraria
máxima da cultura nacional.
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Pontos históricos e de visitação
IGREJA E RESIDÊNCIA DOS REIS MAGOS

Fotos: Everton Nunes / Secom-PMS

Construída por jesuítas e índios tupiniquins por volta de 1580, é
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). Recebe milhares de visitantes todos os anos.

Rua Reis Magos, s/nº, Nova Almeida
Funcionamento: das 9h às 17h, de terça a domingo

RUÍNAS DA IGREJA SÃO JOSÉ DO QUEIMADO
Inaugurada em 1849, a Igreja São
José foi o estopim da Insurreição do
Queimado, principal revolta de escravos no Espírito Santo. O local é
um marco para o Espírito Santo,
com uma grande riqueza paisagística, cultural e histórica, e guarda
em seu solo registros importantes
da ocupação da região, que teve
seu ápice no século XIX.
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Distrito de Queimado

IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Fotos: Everton Nunes / Secom-PMS

É o primeiro templo religioso do município, fundado no ano de
1556. Sua arquitetura atual foi concluída em 1769. Seu interior possui
pinturas de autoria do artista Walter Francisco de Assis, considerado
um dos maiores pintores serranos de todos os tempos.

Praça Barbosa Leão, s/nº, Serra-Sede

ESTÁTUA DE CHICO PREGO
Localizada na Praça Almirante
Tamandaré, em Serra-Sede, a obra é
uma homenagem ao líder da Insurreição do Queimado, revolta de escravos
ocorrida no ano de 1849. A estátua,
com cerca de 3 metros de altura, está
próxima ao local de enforcamento
de Chico Prego. Foi construída pelo
artista Tute, com recursos oriundos
da lei de incentivo cultural da Serra.

Foto: Jansen Lube / Secom-PMS

De segunda a sexta-feira, das 8 às 12h20 e das
14 às 17h; aos sábados, das 8 às 11 horas
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MUSEU HISTÓRICO DA SERRA

Fotos: Everton Nunes / Secom-PMS

O Museu Histórico da Serra ocupa uma das construções mais antigas da Serra-Sede, o casarão da família Castello. Inaugurado em 2007,
possui em seu acervo bens móveis, documentos e obras de arte. O casarão é um dos poucos remanescentes da arquitetura do século XIX.

Rua Cassiano Castelo, nº 22, Serra-Sede
Das 9h às 17h, de terça a sábado

CASA DO CONGO MESTRE ANTÔNIO ROSA
Inaugurada em 2000, a Casa do Congo tem em seu acervo fotografias, peças de artesanato e outros elementos da cultura popular.

Rua Cassiano Castelo, s/nº, Praça João Miguel, Serra-Sede
Das 7h às 17h, de segunda a sexta, e nos finais de semana
e feriados, somente com agendamento para grupos
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BANDAS DE CONGO
Principal manifestação da
cultura capixaba, o congo se
mantém vivo através da transmissão, entre as gerações, dos
ritmos, músicas e danças tradicionais. Na Serra-Sede encontra-se a Associação das Bandas
de Congo da Serra (ABC), uma
das principais entidades de
proteção e preservação do patrimônio cultural capixaba.

Foto: Jansen Lube / Secom-PMS

SANTUÁRIO DAS
FORMIGAS BORDADEIRAS

Fotos: Rafael Ferraz / Secom-PMS

Acredita-se que em 1996 as
formigas bordadeiras começaram
a desenhar nas folhas das árvores imagens sacras, passagens
bíblicas e frases, sob o comando
divino. Algumas dessas folhas
hoje estão expostas no Santuário
das Formigas Bordadeiras, que
é aberto ao público. Pessoas de
várias partes do Espírito Santo e
do Brasil visitam o local.
Rua Aldari Nunes, 162, São Lourenço
Horário de visitação: de segunda a sexta, das 13 às 16h
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CASA DO MESTRE

Fotos: Everton Nunes / Secom-PMS

Inaugurada em 2015, a Casa do Mestre é fruto de uma parceria da
Prefeitura da Serra e a Associação do Agroturismo da Serra (Agrotur). O
local possui um espaço de produção e comercialização dos produtos do
agroturismo do município, com uma cozinha agroindustrial junto à loja do
agroturismo. Cerca de 15 famílias associadas à Agrotur produzem no local.

Praça Ponto de Encontro, Serra-Sede
Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas
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Foto: Sagrilo

PARQUE DA CIDADE

O Parque da Cidade é o maior parque urbano do Espírito Santo. São
117 mil metros quadrados de belezas naturais. O local, que é o point
das famílias para realização de piqueniques e até fotos de casamento,
possui jardins, playgrounds, pistas de caminhadas, quadras poliesportivas, Cãotinho Pet, espaço botânico para educação ambiental, pista de
skate, entre outras.
O Parque da Cidade também chama a atenção por ter mais de 750
espécies de plantas, além de ser moradia para cerca de 30 espécies
de animais, como esquilos, saguis, gambás, gaviões, lagartos azuis,
bem-te-vis, sabiás e jacupembas.
Localizado entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Av. Norte-Sul (Laranjeiras)
De segunda a domingo, das 6h às 22h
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Foto: Mosaico Imagem

MESTRE ÁLVARO

É considerada uma das maiores montanhas do litoral brasileiro. Carinhosamente chamada de ‘Montanha Mágica’, o seu ponto mais alto
mede incríveis 833 metros.
O monte serve de base e treinos para grandes trilhas e, para quem
gosta de desafios, é o queridinho dos aventureiros de plantão. São trilhas com diferentes níveis de dificuldade, saindo de Serra-Sede, Pitanga,
Queimado e Furnas.
Quem chega ao topo do Mestre Álvaro é privilegiado com uma incrível vista dos municípios Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e
Fundão, e até da região serrana, como o município de Santa Leopoldina
e parte de Domingos Martins. É possível também ter uma bela visão
do Oceano Atlântico. As cinco trilhas do Mestre Álvaro possuem instalações acessíveis para deficientes visuais, com sinalização em Braille,
além de cordas e degraus em madeira nos trechos mais difíceis.
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PISTA DE BICICROSS
Com aproximadamente 370 metros de comprimento e quatro retas,
essa é a primeira pista de bicicross no Espírito Santo com um sistema de
largada padronizado pela União Ciclista Internacional (UCI). O sistema é
de ar comprimido que emite um sinal sonoro e um sinal visual, liberando
os competidores.
Ao todo, são mais de dez sequências de obstáculos. Uma das retas
da pista tem obstáculos menores e é voltada para as crianças. O trajeto
tem três curvas e uma delas, apelidada de tsunami, é destaque, com
cerca de 60 metros.

Foto: Everton Nunes / Secom-PMS

Antes, o local era um dos maiores lixões da Serra, de onde eram
retiradas cerca de 400 toneladas de entulho todos os meses. Em 2019,
após investimento da prefeitura, foi inaugurada a pista de bicicross.

Avenida Amazonas, Novo Porto Canoa
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Foto: Divulgação Sítio Ouro Velho

Foto: Everton Nunes / Secom-PMS

Foto: Rafael Ferraz

Fotos: Divulgação Sítio Ouro Velho

Para quem prefere o ambiente rural, a Serra possui os seguintes
roteiros de agroturismo: Guaranhuns, Chapada Grande, Pitanga, Muribeca, Putiri, Nova Almeida e Circuito das Águas. A deliciosa comida
feita em fogão a lenha, produtos da roça, pesque e pague, artesanato,
hospedagem, trilhas, piscinas e passeios a cavalo são algumas atrações desses locais.
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CIRCUITO GUARANHUNS
A região possui sítios com áreas de lazer e restaurantes rurais, com comida
caseira servida no fogão a lenha, piscina natural, passeio a cavalo, charrete, banho de bica e trilhas. O local também chama a atenção pela propriedade especializada em produção e venda de queijos, além do cultivo de bromélias.

Endereço: Rodovia Chico Prego (Estrada Guaranhuns) e Estrada de Itaiobaia

CIRCUITO NOVA ALMEIDA
Quer um ambiente para aproveitar com toda a família? É o Circuito Nova Almeida! Com uma grande propriedade para diversão, lazer e fazendinha de minianimais, entre eles pôneis, bois, coelhos, aves e pássaros exóticos, a criançada
vai adorar.

Endereço: Rua Divisa, 298-510, Parque Residencial Nova Almeida

CIRCUITO PITANGA
Região bucólica, local aconchegante, com área de lazer para crianças, redário e restaurante com comida caseira, servida no fogão a lenha.

Foto: Rafael Ferraz/ Secom-PMS

Endereço: Rua Miguel José, S/N, Pitanga
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CIRCUITO CHAPADA GRANDE
O Circuito Chapada Grande tem sítios com cultivo de plantas ornamentais para
venda e aluguel, além de restaurante rural com comida caseira, pesque-pague,
área de lazer com campo para futebol e piscina.

Endereço: BR 101 Norte, km 230 e 242 - Bairro Santiago

CIRCUITO PUTIRI
O Circuito tem um restaurante com fogão a lenha, aluguel com infraestrutura
de cerimonial para realização de eventos, casamentos e aniversários. Minianimais e lago natural com pedalinhos. Excelente para toda a família.

Endereço: Estrada Serra a Putiri

CIRCUITO DAS ÁGUAS
Local de bela paisagem que abriga a Associação de Pescadores da Lagoa do
Juara, com criação de tilápias, peixaria, artesanato, pedalinhos e restaurante especializado em pratos elaborados com tilápia.

Foto: Rafael Ferraz/ Secom-PMS

Endereço: Avenida São Paulo, s/n, Lagoa Juara, Jacaraípe
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TRADICIONAL QUINDIM DE NOVA ALMEIDA

Foto: Everton Nunes / Secom-PMS

Comida boa não falta na Serra! Em Nova Almeida, o quindim faz sucesso, junto com a cocada e diversos doces caseiros, que são famosas
iguarias da tradição local.

Impossível passar por Nova
Almeida e não tomar um sorvete
ou saborear o tradicional picolé
de Itu, que agrada todos os tipos
de públicos e já existe há mais
de 40 anos. Uma das mais tradicionais sorveterias da região
produz, diariamente, cerca de
5 mil unidades do Picolé de Itu
por dia.

Foto: Rafael Ferraz/ Secom-PMS

PICOLÉ DE ITU DE NOVA ALMEIDA
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MOQUECA CAPIXABA

COCADA DA PRAIA DE CAPUBA
Para quem visita as praias da Serra e segue de Jacaraípe para Nova
Almeida, há uma parada obrigatória
em frente à praia de Capuba: a barraquinha de cocadas, um verdadeiro
ponto de referência para moradores
e turistas que estacionam no local
a cada minuto para conhecer o doce
que já fez fama na região.
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Foto: Jansen Lube / Secom-PMS

Foto: Everton Nunes / Secom-PMS

Moqueca é capixaba, o resto é peixada! Grande símbolo da gastronomia do Espírito Santo, a tradicional moqueca capixaba pode ser encontrada em todos os cinco balneários da Serra. A receita clássica do prato leva
peixe, geralmente badejo, robalo ou cação, pode ser feita com ou sem camarão. Com o tomate como base, a moqueca também leva azeite de oliva,
urucum e o coentro em abundância. Chega a dar água na boca, né?

Na praia de Solemar
em Jacaraípe, tem a
coxinha, famosa por seu
tamanho – muito maior que
um salgado normal. Uma
delícia para matar a fome
depois de um bom banho
de mar.

Fotos: Jansen Lube / Secom-PMS

COXINHA DO SOLEMAR
(JACARAÍPE)

TILÁPIAS DA LAGOA JUARA
A Lagoa Juara é conhecida por ser um ponto turístico alternativo às
praias de Jacaraípe, na Serra, atendendo a quem procura comer um bom
peixe na beira da lagoa.
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- Ícones das páginas 7,8,9 e 19: www.grandevitorinha.com.br (crédito).

Foto: Vitor Nogueira

Serra-ES, dezembro de 2019.
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TELEFONES ÚTEIS
AMBULÂNCIA:
192
DELEGACIA DE
PROTEÇÃO AO TURISTA:
(27) 3137-9117
DISQUE-SILÊNCIO:
(27) 99951-2321
INFORMAÇÕES AO TURISTA:
(27) 3291-2333

OUVIDORIA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA:
0800 283 9780
PROCON DA SERRA:
(27) 3252-7242

SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER DA SERRA (SETUR):
(27) 3291-2329
(27) 3291-2333

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H)
UPA DE CARAPINA
Telefone: (27) 3341-1130 | Endereço: Av Norte-Sul, s/n°, Rosário de Fátima
UPA DE SERRA-SEDE
Telefone: (27) 3291-8837 | Endereço: Av. Alfredo Calmon, 162, Maria Niobe

Foto: Divulgação

UPA DE CASTELÂNDIA
Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, Portal de Jacaraípe

UPA de Castelândia
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