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Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios 
Começou a ser construída em 1787 só ficando pronta em 08 de setembro de 

1873, 86 anos depois. 
Foi a terceira igreja construída no mesmo 
local (a primeira foi construída em 1646 
com parede de pau-a-pique e teto de sape 
e a segunda em 1668 com paredes de 
pedra e cal (ambas demolidas porque 
ficaram pequenas para atender o povoado). 
No dia de abertura da Igreja Matriz foi 
realizada uma procissão transferindo 
algumas imagens da Igreja Santa Rita para 
a Matriz, costume que se conserva até hoje 
por ocasião da Festa de Nossa Senhora dos 
Remédios. 
A Igreja Matriz está situada em frente à 
praça de mesmo nome e possui uma 

construção imponente e no estilo maneirístico. A obra não chegou a ser 
completada por falta de recursos. Na fachada da frente nota-se que as duas 
torres não foram terminadas, ficando pequenas para o tamanho da igreja e, 
ao fundo, pedras sobressaem das colunas externas indicando que seriam 
construídas mais paredes. Em 1863, o imperador D. Pedro II em visita a 
Paraty registrou em seu diário sobre essa igreja: “É grande e faltam torres e 
consistório. Pedem auxilio (financeiro) a província.”. No interior da igreja 
encontram-se imagens dos séculos XVII, XVIII e XIX entre outras, a de São 
Roque (a mais antiga das imagens, vinda da primeira capela do povoado), a 
de São Miguel das Almas, a de São Francisco, a do Senhor dos Passos, a de 
Nossa Senhora das Dores e a do Sagrado Coração de Jesus. No altar-mor está 
a Padroeira Nossa Senhora dos Remédios, ladeada pelos seus pais, Sant’Ana e 
São Joaquim.  
Próximo à entrada, no lado esquerdo, esta o batistério com a pia batismal em 
mármore. 
Aberta de terça a domingo das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 
 
 
 



 

Igreja da Santa Rita 
As igrejas em Paraty eram segmentadas pela cor da pele: a Igreja de Santa 
Rita era para os mulatos libertos, a de Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito era para os negros, a de Nossa 
Senhora das Dores era para a elite branca 
e a Matriz de Nossa Senhora dos Remédios 
destinada aos trabalhadores e pescadores 
brancos. 
A Igreja da Santa Rita foi aberta ao publico 
em 30 de junho de 1722, tornando-se a 
mais antiga igreja de Paraty devido às 
demolições da Capela de São Roque, das 
antigas Igreja Matriz e da Igreja de Nossa 
Senhora do Mamanguá. 
Lúcio Costa, o arquiteto que ajudou a 
projetar a cidade de Brasília, considerou 
esta a mais bela arquitetura religiosa da 
cidade, sendo interessante observar os 
detalhes trabalhados do gradil da sacada 
interna, o trabalho na madeira das portas 
e dos altares colaterais, o galo marcador 
de centro na torre externa e o relógio na fachada. Numa construção anexa à 
igreja, está o cemitério da irmandade em estilo columbário (com tumbas 
embutidas), construído no século XIX. Existe nesse anexo um poço de água 
transparente que muitos acreditam ser milagrosa. Assim como todas as 
igrejas de Paraty, esta possui fachada voltada para o mar. Atualmente a 
Igreja da Santa Rita vem sendo utilizada para concertos, peças de teatro, 
exposições e conferencias. Nos fundos da igreja está o Museu de Arte Sacra. 
Aberta de quarta a domingo das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 
 

Museu da Arte Sacra 
Localizado nos fundos da Igreja Santa Rita, este museu foi criado em 1973 e é 
administrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). Possui exposição permanente de imagens, pratarias, paramentos, 
alfaias e documentos pertencentes às antigas irmandades religiosas da 
cidade. Entrada franca. 
 
 
 



 
 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
Destinada aos escravos, teve sua construção iniciada em 1725 e terminada 
definitivamente em 1757, possuindo características do estilo maneirista. 

Notar nessa igreja a base em 
pedra do púlpito (tribuna onde 
os padres celebram a missa), o 
adorno em forma de abacaxi que 
serve de suporte ao lustre de 
cristal e os altares dourados de 
São Benedito e São João. O altar-
mor é dedicado a Nossa Senhora 
do Rosário. 
 
 

Aberta de terça a domingo das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 
 
 

Igreja de Nossa Senhora das Dores 
Construída em 1800 pela aristocrata, até 1820 ainda não havia sido 
terminada. Com a decadência da cidade, a igreja ficou abandonada até 1901, 

quando a Irmandade de 
Nossa Senhora das Dores, 
composta somente por 
mulheres, a reformou. É 
atualmente conhecida com 
“Capela das Dores” ou 
“Capelinha”. Projetada para 
ter duas torres, apenas uma 
foi concluída. Na parte de traz 
da igreja há um cemitério em 
estilo columbário (com 

tumbas embutidas). Observar nessa igreja os detalhes das sacadas internas 
em madeira rendilhada e o galo marcador da direção dos ventos na torre. 
Aberta de terça a domingo das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 
 
 
 
 



 
 

Forte Defensor Perpétuo 
O Forte Defensor Perpétuo está localizado no morro ao norte e próximo ao 
Centro Histórico (5 minutos de caminhada). Foi construído em 1703, 

contendo apenas uma 
trincheira (muro de 
pedras com 
aproximadamente um 
metro e meio de 
altura), um reduto 
(abrigo para os 
soldados) e quatro 
canhões. Em 1793 
construiu-se nele a 
Casa da Pólvora e 
celas, ganhando novos 
armamentos, ficando 

assim com sete canhões de calibres de 12 e 18 libras (refere-se ao peso dos 
projéteis que podia ser uma bola de metal ou de pedra e eram impulsionados 
pelos gases da explosão da pólvora). Em 1822 o forte foi reformado e passou 
a ser chamado de Defensor Perpétuo, em homenagem a D. Pedro I, 
proclamado nesse ano Imperador do Brasil. 
O Forte Defensor Perpétuo está bem conservado e possui belíssima vista para 
a Baia de Paraty. 
Espalhados pelo jardim há oito canhões de diferentes calibres e enormes 
tachos de ferro onde se cozinhava óleo de baleia, utilizado para construção e 
iluminação. 
 
A Casa da Pólvora é uma construção à parte, medindo aproximadamente 
nove metros quadrados e era o local 
onde ficava armazenada a pólvora. Para 
não explodir, caso fosse atingida por 
balas de canhões inimigos, suas paredes 
possuem quase um metro de espessura, 
além de estar cercada por alto muro com 
meio metro de espessura. No local onde 
era a cadeia do forte e o alojamento dos 
soldados está hoje o Centro de Artes e  
 
 



 
Tradições Populares de Paraty, um museu com exposição permanente de 
artesanato caiçara que procura mostrar aspectos importantes da vida do 
paratiense. 
O Centro de Artes e Tradições Populares abre de quarta a domingo das 
09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 
O forte abre diariamente das 9:00h às 17:00h. 
 

Centro de Tradições e Artes Populares 
Museu localizado dentro do Forte Defensor Perpétuo. Possui exposição 
permanente de artesanato caiçara mostrando aspectos importantes da vida 
desse povo. 
O Centro de Artes e Tradições Populares possui entrada franca e abre de 
quarta a domingo das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h. 
 

Quartel da Fortaleza da Patitiba 
Situado ao lado da Igreja Santa Rita, sua construção data de 1703. Esse 
prédio era um dos elementos do que uma vez foi a Fortaleza da Patitiba e era 
utilizado como deposito de armas e munição, bem como alojamento das 
tropas que defendiam a foz do Rio Patitiba. 

Com a sua desativação, o 
prédio entrou em ruína. No fim 
do século XIX o local foi 
reformado e utilizado até o ano 
de 1980 como cadeia publica. 
Seguindo o padrão da 
arquitetura militar da época, 
possuía planta quadrangular 
com porta central. Na parte 
interna há seis compartimentos 
simétricos, sendo quatro celas 
(duas para brancos e duas para 

negros) com grades de ferro em todos os vãos e, capacidade para ate dez 
presos em cada, alem de um repartimento para a guarda e um para o 
carcereiro. 
Atualmente abriga a Biblioteca Fábio Villaboim, possuindo em seu acervo 
vários livros e documentos sobre a historia de Paraty. Também abriga a 
Pinacoteca Marino Gouveia com exposição permanente de obras de arte. Os 
canhões da Fortaleza da Patitiba se encontram na Praça do Porto, próxima 
ao cais da cidade. 



 

 
Pinacoteca Antônio Marino de Gouveia 
Localizada no Quartel da Patitiba, junto à Biblioteca Fábio Villaboim, possui 
exposição permanente de artistas como Di Cavalcanti e Djanira, alem de 
artistas regionais. Na década de 1990 teve roubado quadros de Djanira e 
Anita Malfati. 
Aberto de segunda a sexta das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 
 

Biblioteca Municipal Fábio Villaboim 
A Biblioteca Pública foi fundada em 1905 e em 1919 já haviam 2109 livros 
devidamente catalogados. Esse acervo está incorporado na atual biblioteca 
municipal. Localizada no Quartel da Patitiba, possui alem de livros genéricos, 
documentos históricos e livros sobre a cidade. 
Aberto de segunda a sexta das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 

 
Casa da Cultura 
Um antigo sobrado do século XVIII abriga desde março de 2004 a Casa da 

Cultura de Paraty. Com projeto de 2,1 milhões de 
reais idealizado pela Prefeitura Municipal em 
parceria com a Eletronuclear, a Fundação Roberto 
Marinho e a Rede Globo, a Casa da Cultura possui 
exposição permanente, idealizada pela diretora 
teatral Bia Lessa, com peças do cotidiano 
paratiense, computadores com a historia e dicas 
para os turistas, auditório para 180 pessoas, 
livraria, espaço para exposições e loja de 
artesanatos. 
 
 

 
Consultar preços e disponibilidade 
Horário: a combinar 
Entrada da Casa da Cultura e Igrejas não inclusas 
 


