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CIDADE MÍSTICA CHEIA DE HISTÓRIA E CULTURA
A Lapa é uma das cidades mais antigas do Paraná, a 70 km da capital, na região dos Campos Gerais. O
município, que retrata o Brasil do século XIX, teve sua origem com a passada dos tropeiros na região, os
quais foram muito importantes para a economia do país. Antes mesmo das construções de rodovias e
ferrovias, além de serem transportadores, eram comerciantes. Essa época foi registrada por Poty Lazzaroto
com o Monumento ao Tropeiro, no mural de entrada da cidade.

No Centro Histórico, existem marcas nas ruas e residências do bairro que lembram um episódio da trajetória
política brasileira: o Cerco da Lapa. Foi uma batalha que teve um papel importante na história do Brasil, a
qual teve 26 dias de duração. A Lapa foi uma das responsáveis pelo fim da Revolução Federalista, em 1894.
A missão dos lapeanos foi frear o avanço dos sulistas maragatos, comandados pelo general Gumercindo
Saraiva, que já haviam tomado Curitiba. O exército local era formado, em sua maioria, por civis. A
organização dos pica-paus garantiu a vitória sobre os Maragatos.
A principal atividade econômica da Lapa é a agropecuária. Cerca de 60% da população vive no meio urbano.
Por conta da cultura e paisagens deslumbrantes, o turismo histórico, religioso e rural tem grande potencial. O
município é reconhecido pela preservação arquitetônica, que serve de cenário para uma volta ao passado. É
uma cidade tranquila, cheia de histórias para contar. Surpreenda-se!
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O QUE FAZER

HISTÓRIA E NATUREZA
A Lapa tem atrações para todos os gostos: história, arquitetura, natureza e gastronomia.

TRILHAS E CACHOEIRAS
No Parque Estadual do Monge, que fica a 10 minutos de carro do Centro da cidade, grande área verde, com
cachoeiras e trilhas que levam até a Gruta do Monge, local de peregrinação religiosa.
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DICAS
FESTIVAL DE CINEMA
A arquitetura da cidade é usada como cenário para comerciais de TV, documentários e filmes. Inspiradora
para as edições anuais do Festival de Cinema da Lapa, que a cada ano surpreende pela importância no
cenário da Sétima Arte Nacional. O evento acontece em novembro.
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COMO CHEGAR
Saindo de Curitiba, a maneira mais simples de chegar a Lapa é pela BR-476, a Rodovia do Xisto, por
Araucária. Está a 65 km da capital. A rodovia é pedagiada.
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ONDE FICAR
Opções de hospedagem é que não falta na cidade! Tem SPA conceituado, hotéis e pousadas para todos os
tipos de gostos.
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GASTRONOMIA

A culinária lapeana é maravilhosa! Lá, tem diversos restaurantes charmosos que servem comida tropeira,
que é a especialidade da região. No cardápio tem quirera tropeira, paçoca de charque e torresmo, ovo frito,
arroz, virado tropeiro, e também a famosa coxinha de farofa.

LUGARES MAIS VISITADOS
Casa da Memória
Gruta do Monge
Panteon dos Heroes
Theatro São João

PASSEIOS
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Gruta do Monge
Segundo a história que contam, o monge João Maria D’Agostinis viveu numa gruta na montanha com
formações rochosas. O local virou ponto de peregrinação com valor místico. “São João Maria”, como era
conhecido, se dedicava ao estudo das plantas da região, medicava enfermos, fazia profecias e orações. Por
isso, o local, que faz parte do Parque Estadual do Monge, é procurado por pessoas que buscam a cura para
seus males. Além de João Maria, os registros apontam que dois monges frequentaram a região e faziam
previsões. Diz a lenda que os três faziam previsões. Há, também, quem diga enxergar a imagem de uma
santa na fenda na pedra que serviu de abrigo ao monge João Maria – conhecida como Pedra Partida.
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Theatro São João
O espaço, que tem a fachada amarela e o interior feito de madeira, funciona até os dias de hoje. O Theatro
recebeu a visita do papa Dom Pedro II e da imperatriz Thereza Christina, que estiveram na Lapa em 1880.
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Museu Histórico
O museu encontra-se ao lado do Theatro São João. Lá, estão gravuras e peças raras que relembram o
combate Cerco da Lapa, como objetos pessoais do General Carneiro, espadas, roupas dos republicanos etc.
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Igreja de Santo Antônio
A construção da igreja é típica do período colonial, com a fachada característica da época, concluída em
1784. A Igreja Matriz de Santo Antônio faz parte do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional.
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Casa da Memória
Conhecida também como a Casa dos Cavalinhos. Construída em 1888, o espaço abriga livros raros trazidos
por lapeanos que estudaram fora do Brasil. A casa é decorada com nuvens nas paredes e, cavalos alados que
enfeitam a fachada.
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Panteon dos Heroes
Canhões e fachada imponente marcam o Panteon dos Heroes. O local abriga restos mortais de heróis
lapeanos, que faleceram no Cerco da Lapa.
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Casa Lacerda
Um dos principais pontos para visitação é a Casa Lacerda, museu federal, localizada em frente ao Panteon
dos Heroes. Para quem quer conhecer como era um lar de uma família abastada do Século XIX, é uma ótima
opção. A mobília e decoração de todos os ambientes são originais da época.
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Museu das Armas
Foi a primeira cadeia da cidade, que abriga a Câmara dos Vereadores e foi transformada em um museu. Lá,
encontram-se as munições, canhões, fuzis, balas, coleções de equipamentos utilizados na Revolução
Federalista e outras guerras.
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Santuário de São Benedito
É o maior santuário dedicado ao santo em todo o mundo. Tem uma arquitetura maravilhosa. Vale a pena
conhecer!

