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Aniversário de Ribeirão Pires 

Atividade: Conhecendo nossa cidade. 

Ribeirão Pires 
 

 
 
 
 
 
 
 
A história de Ribeirão Pires remonta ao século XVII, quando a região do ABC 
começou a se desenvolver. Antes disso, essa região servia apenas como 
passagem para aqueles que iam da Vila Mogi para Santos ou São Paulo. 
Nesse período, Ribeirão Pires pertencia ao município de Santo André da Borda 
do Campo e tinha o nome de Caguaçu, que, na língua tupi, quer dizer "mata 
virgem” ou “mata grande". 
No século XIX, com a construção da ferrovia São Paulo Railway para escoar a 
produção de café até o porto de Santos, um novo povoado começou a se 
formar às margens da estrada de ferro. Nessa área, os empreendimentos mais 
comuns eram as madeireiras e as olarias, em razão da grande quantidade de 
madeira para a construção de dormentes e do solo argiloso. 
Em 1896, foi criado o distrito de Ribeirão Pires em São Bernardo. Entretanto, 
42 anos mais tarde, tal distrito foi transferido para a cidade de Santo André. 
Depois de mais alguns anos, em 1953, Ribeirão Pires conseguiu sua 
emancipação e se tornou município autônomo. Desde então, o local se 
desenvolveu bastante e hoje é considerado uma estância turística da região 
metropolitana de São Paulo. 
Por estar inserido em área de proteção de mananciais, Ribeirão não possui 
uma atividade industrial muito expressiva se comparada aos demais municípios 
que compõem a região do ABC Paulista. A cidade tem como sua principal fonte 
de recurso o turismo, mas também apresenta bom mercado para os segmentos 
de móveis, cerâmicas, plásticos, vestuário e alimentos.  
Nas últimas décadas, os setores de serviço e comércio apresentaram 
excelente expansão, impulsionando o desenvolvimento municipal. De acordo 
com a Relação Anual de Informações Sociais, mais de 3 mil empresas locais 

http://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/


 

integram esses setores. Isso se deve especialmente a incentivos públicos, 
como alíquotas de impostos diferenciadas. 
A saúde é outra área da cidade que recebe bons investimentos do poder 
público em Ribeirão. Além de 9 unidades básicas de saúde, que fazem 
atendimentos de plantão e exames básicos, a população tem à sua disposição 
unidades de pronto atendimento, para casos de emergência, e o Hospital e 
Maternidade São Lucas, que recebe casos de internação e é mantido pela 
prefeitura. 
A educação é outro ponto forte de Ribeirão Pires. São mais de 30 instituições 
de ensino municipais e mantidas pelo município e em torno de 28 escolas 
estaduais espalhadas pela cidade, o que permite que todas as crianças e 
jovens tenham acesso ao ensino infantil, fundamental e médio. 
Além desses fatores positivos, o município oferece aos moradores e visitantes 
diversos locais turísticos e culturais, como a Vila do Doce, que reúne quiosques 
com artesanatos locais e muitas opções de restaurantes; o Mirante do Morro de 
Santo Antônio, de onde se tem a melhor vista panorâmica da cidade; e o 
Mirante de São José, local em que se encontra a estátua de São José, 
padroeiro do município. 
 

Fonte: https://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/institucional  

 

Pontos Turísticos: 
 

Capela do Pilar (Ribeirão Pires) 

A Capela de Nossa Senhora do Pilar, conhecida popularmente como Capela 

do Pilar, é um templo católico consagrado à Virgem do Pilar, fundado em 25 

de março de 1714, e localizado no município de Ribeirão Pires (antigamente 

localizada no bairro de Caguaçu). É o segundo templo religioso mais antigo da 

região do Grande ABC, sendo considerado o templo mais antigo a capela de 

Santa Cruz, em Rio Grande da Serra, datada de 1600, que foi demolida e uma 

outra foi construída em seu lugar com o nome de São Sebastião. 

http://www.abcdoabc.com.br/eventos
https://www.abcdoabc.com.br/ribeirao-pires/institucional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Virgem_do_Pilar
https://pt.wikipedia.org/wiki/1714
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_da_Serra


 

 

 

Vila do Doce (atual Complexo Turístico Vila do Doce):  

A Vila do Doce se encontra na área central da cidade, com 

quiosques de artesanato local e diversas opções de alimentação. 

Inaugurada no dia 19 de janeiro de 2008 a Vila do Doce é um dos 

locais mais movimentados da cidade, onde também acontecem 

apresentações artísticas, sendo uma das opções de lazer e turismo 

da cidade, atraindo pessoas de toda a região. Em 2017, foi 

denominado "Complexo Turístico Vila do Doce", abrangendo a 

Praça da Melhor Idade, o Boulevard Ernest Solvay (praça onde foi 

instalada a Vila do Doce) e a Praça da Bíblia (antigo Boulevard 

Central, onde fica o popular "Palco da Praça"). 

 

Centro de Exposições e História Ricardo Nardelli: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inaugurado em 18 de maio de 2015 no Dia Internacional dos Museus, o Centro 

de Exposições e História é um dos maiores espaços expográficos do Grande 

ABC. Conta com quatro pavimentos acima do térreo e dois amplos salões de 

exposição. Em suas dependências estão instalados o Museu Histórico 

Municipal Família Pires, o Centro de Apoio Técnico ao Patrimônio (CATP), a 

Pinacoteca Municipal Guilherme de Carvalho Dias e o Centro de 

Documentação Histórica. 

 

Parque Oriental/Parque Municipal Milton Marinho de Moraes 

 

 

 

 

 

 

Parque Oriental/Parque Municipal Milton Marinho de Moraes, às margens da 

Represa Billings. Com área total de 60 mil m², o espaço contou com 

investimento de R$ 4,2 milhões, recurso do Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Municípios Turísticos da Secretaria de Turismo do 

Estado de São Paulo(Dadetur). 

O Parque Oriental registra a importância da história da imigração japonesa na 

cidade, que se iniciou em meados da década de 1940. Ribeirão Pires, a 40 

quilômetros da capital, fica na Região Metropolitana de São Paulo. O novo 

parque abriga também o Jardim Japonês, inaugurado em 1971, e o Centro de 

Exposições e História do município. 

Fontes de pesquisa: 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/parque-oriental-e-inaugurado-no-municipio-de-

ribeirao-pires/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_do_Pilar_(Ribeir%C3%A3o_Pires) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires 

 

Agora me diga você conhece alguns desses pontos turísticos da nossa cidade? 

Se conhece e já visitou, caso tenha alguma foto ou vídeo envie em nosso 

grupo. 

http://www.turismo.sp.gov.br/
http://www.turismo.sp.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/parque-oriental-e-inaugurado-no-municipio-de-ribeirao-pires/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/parque-oriental-e-inaugurado-no-municipio-de-ribeirao-pires/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_do_Pilar_(Ribeir%C3%A3o_Pires)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires


 

 


