


No Pampa gaúcho, próximo à fronteira com o 

Uruguai, há um des�no turís�co que se destaca pela 

qualidade da oferta enoturís�ca, pelas inicia�vas em 

prá�cas sustentáveis, pelas belezas da natureza, pela 

história com vários feitos, inclusive com a marca da 

Paz, já que aqui se assinou o fim da Guerra dos 

Farrapos. Lugar de diversas manifestações culturais, 

berço do gaúcho, homem do campo, que traz da 

terra seu sustento, hábitos, tradição e lazer. 

Terra de excelência agropecuária com o melhor dos 

rebanhos de ovinos e bovinos, gerando através de 

sua gené�ca de ponta a melhor carne do Brasil; com 

solo fér�l produzindo, das lavouras de arroz e soja, as 

nogueiras, do puro azeite de oliva aos vinhos 

premiados que contemplam qualidade extrema a 

quem provar, "Dom Pedrito vive a terra e abraça 

quem chega com sua hospitalidade e experiências de 

uma terra gaúcha repleta de histórias a contar e 

momentos a viver!”



IGREJA MATRIZ 

NOSSA SENHORA 

DO PATROCÍNIO 

Em frente à praça central sob os olhos 

de sua padroeira Nossa Senhora do 

Patrocínio, encontra-se a Igreja Matriz. 

Suas obras iniciaram em 1899. A 

invocação lembra a origem luso-

espanhola da população, com vitrais 

importados da Alemanha (1937). 

A Igreja possui acesso livre. 



LARGO ISIDORO DIAS LOPES 

O Largo leva o nome em homenagem ao ilustre 

pedritense Isidoro Dias Lopes, General de Brigada do 

Exército, considerado “Marechal da Revolução 

de1924”. 

Seu entorno acolhe o prédio da Estação Férrea, sendo 

este o prédio da Nova Estação, inaugurado em março 

de 1943, tendo funcionado em totalidade de suas 

linhas até meados de 1980. As linhas em períodos 

dis�ntos percorreram de Cacequi até Santana do 

Livramento. 



PRAÇA GENERAL OSÓRIO 

Conhecida como praça central, recebeu o nome em 

homenagem a General Osório. 

Demarcada em 1854, recebeu melhoramentos em 

1928, e em 1935 recebeu a Caixa d'Água em seu ponto 

central. 

A praça abriga também o Rancho Farroupilha Dr. 

Candido da Silva Neto, inaugurado em julho de 2003, 

sendo local de eventos da tradição gaúcha, 

principalmente na Semana Farroupilha e em 

dezembro, durante o Natal da Paz, sediando a Casa do 

Papai Noel, assim como a praça transforma-se em uma 

das principais atrações do Natal da Paz. 



PREFEITURA MUNICIPAL 

PALÁCIO DO PONCHE VERDE 

A construção do prédio foi iniciada em 1927, na 

administração do prefeito Heróphilo de Azambuja, 

e foi concluída no ano seguinte. O autor do projeto 

foi o engenheiro Adolf Stern, de Porto Alegre, e a 

execução da obra ficou a cargo da Construtora Sul 

Brasil, tendo como engenheiro Fernando Riet 

Machado. No tombamento constam dois prédios, 

o da prefeitura e o das an�gas cocheiras. O prédio 

principal é um exemplar da arquitetura eclé�ca, 

com elementos decora�vos nas fachadas e no 

interior. A prefeitura é de acesso livre. 



MARCO IMPERIAL 

Idealizado em 1989 pelo pesquisador 

Nelso Oliva assinala o QG do então Barão 

de Caxias, na margem do rio Santa Maria 

durante a Revolução Farroupilha em 

junho de 1843. Quartel General Imperial 

do Barão de Caxias, no histórico e 

estratégico passo de Dom Pedrito, onde 

Caxias esteve acampado com seu 

exército. 



MUSEU PAULO FIRPO 

Localizado na rua Julio de Cas�lhos, 1060, o 

museu foi fundado em abril de 1968, e contém 

um acervo histórico e cultural de Dom Pedrito e 

região. Foi liderado por Paulo Firpo e um grupo 

de pedritenses, denominado Museu Ponche 

Verde, em uma sala alugada da Casa Paroquial, 

em 26 de abril de 1971 foi aberto ao público. 

Passou a ser chamado de Museu Paulo Firpo em 

homenagem póstuma ao seu fundador, 

coordenado atualmente pelo museólogo 

Adilson Nunes de Oliveira. 



CAIXA D'ÁGUA

A história da Caixa d'Água de Dom Pedrito se 

confunde com a do saneamento da cidade. Em 

fevereiro de 1934, foi aberta uma concorrência 

públ ica para a construção da rede de 

saneamento do município. As obras ficaram a 

cargo da firma Dahne e Conceição, de Porto 

Alegre. O início da construção foi em setembro 

de 1934 e a inauguração em novembro de 1935. 

Hoje, a Caixa d'Água da Praça General Osório é 

um marco, um ponto de referência da 

comunidade. O prédio cons�tui um exemplar 

significa�vo da arquitetura Art Déco 



PARQUE DE EXPOSIÇÕES                                
JUVENTINO CORRÊA DE 
MOURA 
Situado na rua Juven�no Corrêa de 

Moura, esquina com avenida Rio Branco, 

o parque com arquitetura em es�lo 

neocolonial foi fundado em 03 de 

outubro de 1931, e é sede da exposição 

Feira Agropecuária do município, a Farm 

Show, do Ponche Verde da canção 

Gaúcha e de remates de produtores da 

região. 



CTG RODEIO DA 
FRONTEIRA 

"Em qualquer chão, sempre gaúcho." 

Fundado em 17 de outubro de 1953, 

com a ideia de seus fundadores de 

cul�varem as mais valiosas tradições 

do estado em nosso município, 

sendo um dos CTGs mais an�gos do 

RS. 

Sua sede situada na rua Brigadeiro 

Camilo Mércio foi inaugurada em 

maio de 1968, sendo ela em formato 

de roda de carreta em homenagem a 

tradicionalidade do município e do 

estado.



MONUMENTO À PAZ 
FARROUPILHA

Inaugurado em 14 de setembro de 2009, foi doado 

ao município pelo proprietário da Estância 

Guatambu, Valter José Pö�er, em comemoração ao 

cinquentenário da Estância. 

A obra do ar�sta plás�co Sérgio Coirolo tem 5 

metros de altura e está localizada na entrada da 

cidade. 

A escultura retrata dois cavaleiros entre o nascente 

e o poente, dois bravos apertando as mãos em sinal 

de reconhecimento de bravura as suas bandeiras, 

antes adversários, hoje irmanados, baixando 

armas e selando a Paz. 



OBELISCO DA PAZ FARROUPILHA 

Inaugurado em 3 de abril de 1945 em comemoração 

ao centenário da Paz Farroupilha, o marco histórico 

foi erguido pelo Ins�tuto Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Sul e Governo do Estado demarcando a 

região onde em 1845 foram feitas as trata�vas de paz 

entre Farroupilhas e Imperiais. 

Os campos de Ponche Verde presenciaram o tratado 

entre as forças, pacificando o Rio Grande e pondo fim 

à Revolução Farroupilha, dando ao município o �tulo 

de Capital da Paz! 



VINÍCOLA GUATAMBU 
ESTÂNCIA DO VINHO 

Situada na BR 293, Km 265 com arquitetura em es�lo 

espanhol predominante no pampa. 

Conta com 3.000m² de alta tecnologia para elaboração de 

vinhos finos e espumantes, todos produzidos a par�r de 

uvas próprias. Todos os espaços foram compostos com 

referências da cultura do pampa gaúcho, incluindo salão de 

eventos, auditório, loja com rótulos da Guatambu e 

produtos artesanais da região. 

OFERECE MEDIANTE AGENDAMENTO

Visitação e degustação guiada por enólogos. 

Cursos de degustação e harmonização. 

Piquenique nos jardins. 

Dia Épico, incluindo o almoço harmonizado de terroir. 

CONTATO E AGENDAMENTO 

visita@guatambuvinhos.com.br 

(53) 3243 32 95

(53) 99945 06 80

@vinicolaguatambu

www.guatambuvinhos.com.br

http://api.whatsapp.com/send?phone=5553999450680
tel:05332433295
https://www.instagram.com/vinicolaguatambu/
http://www.guatambuvinhos.com.br
http://visita@guatambuvinhos.com.br


CERROS DE GAYA VINHEDOS E OLIVAIS 

Iniciou o vinhedo em 2012. Atualmente cul�va as castas 

Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot e 

Tannat. Como resultado, oferece vinhos de produção 

limitada com foco em qualidade para que você vivenciar as 

melhores sensações em cada gole.

Dispõe de estrutura no ponto mais alto da propriedade com 

visão 360° da Campanha Gaúcha, onde pode ser observado o 

belíssimo pôr do sol, degustando um espumantes 

acompanhados de uma deliciosa tábua de frios. 

Em breve, estará disponível a cave subterrânea e espaço para 

degustação dos vinhos e azeites da propriedade junto ao 

vinhedo. 

OFERECE MEDIANTE AGENDAMENTO

Espaços fantás�cos para piqueniques entre os vinhedos e 

olivais.

Visitação e degustação guiada por enólogos.

Tábua de frios.

CONTATO E AGENDAMENTO

(53) 9 9946.6608

@cerrosdegaya

www.cerrosdegaya.com.br

http://api.whatsapp.com/send?phone=5553999466608
https://www.instagram.com/cerrosdegaya/
http://www.cerrosdegaya.com.br


O município de Dom Pedrito possui grande 

potencial produ�vo de uvas e oliveiras. Além das 

vinícolas Guatambu e Cerros de Gaya, conta com 

a produção de vinhos finos das empresas 

D u n a m i s  V i n h o s  e  V i n h e d o s  e  a  R i go 

Agropecuária, que produz os Vinhos Dom 

Pedrito e o azeite de oliva Olivo Brasil.



Semana da Paz
23 de fevereiro

a 1º de março

Semana Farroupilha14 a 20
de setembro

Feira do Livrooutubro

Farm Show Expofeiraúl�mo final de
 semana de outubro

Ponche Verde da

Canção Gaúcha
novembro

Natal da Pazdezembro

EVENTOS



DISTÂNCIAS DE

DOM PEDRITO/ RS 

Montevidéu/UY

Porto Alegre

Punta del Este/UY

Uruguaiana

Santa Maria

Pelotas

Rivera/UY

Santana do Livramento

Bagé

600 Km

441 Km 

420 Km

314 Km

261 Km

251 Km 

95 Km 

92 Km 

71 Km
Aproxime o

mapa

http://arcriativo.com


REALIZAÇÃO

APOIO

SEDECTUR Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação, Cultura e Turismo

Av. Rio Branco, 926 - Centro - (53) 3243.4066
turismo@dompedrito.rs.gov.br 
dompedrito.rs.gov.br/turismo/

http://dompedrito.rs.gov.br/turismo/
mailto:turismo@dompedrito.rs.gov.br
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