
CACHOEIRAS

PORTAL

              Endereço: Avenida das Mangueiras, 2601. Em frente à Praça Finlândia

BAILE FINLANDÊS
Tradicional encontro social dos imigrantes, descendentes e amigos de Penedo com danças típicas finlandesas e de 
salão em um lindo espaço decorado com peças de artistas finlandeses. A apresentação do grupo Amigos da Dança 
Folclórica de Penedo (PKY, na sigla em finlandês) acontece em quase todos os bailes sem um horário pré-definido. 
Turistas são sempre bem-vindos. 
Horário de funcionamento: a partir das 21h, 

FEIRA DA COLÔNIA FINLANDESA
Exposição e venda de produtos artesanais da colônia, com palestras e outros eventos sobre temas ligados à cultura 
finlandesa de Penedo.
Horário de funcionamento: a partir das 10h até às 18h, sempre no primeiro sábado do mês.

sempre no primeiro sábado do mês e também nos feriados 
prolongados e datas especiais

Informações: (24) 3351-1374 clubefinblog@gmail.com
clubefinlandiablog.blogspot.com

Patrocínio:

ROTEIRO
FINLANDÊS
dePENEDO
Este roteiro é uma realização do Clube Finlândia. Procura indicar aos visitantes de 
Penedo onde encontrar locais ligados à colonização finlandesa. Esperamos que em sua 
próxima edição novos participantes possam ser incluídos, sempre agregando uma 
contribuição espontânea da cultura e do legado finlandês de Penedo.



MUSEUS
MUSEU EVA HILDEN DA CULTURA FINLANDESA DE PENEDO

Acervo: mais de mil objetos, fotos e documentos da história da colônia finlandesa e da Finlândia, 
a maior parte doados pela família Hilden, coletados e organizados por Eva Hilden, além de obras 
de artistas finlandeses de Penedo e da Finlândia.

(24) 3351-1274 clubefinblog@gmail.com

(24) 3351-1450 www.eila.biz

informações no Museu Eva Hilden

Endereço: Avenida das Mangueiras, 2601 - anexo ao Clube Finlândia
Horário de funcionamento: sábado das 10h às 17h. Domingo a terça das 10h às 12:30h. Feriados 
nacionais sob consulta.

MUSEU EILA E MARTTI AMPULA
Acervo: pinturas, desenhos, antigas tapeçarias da artista pioneira de Penedo, além de objetos pessoais e fotos 
de sua história.

BIBLIOTECA ALVA ATHOS FAGERLANDE
Biblioteca do Clube Finlândia com acervo de cerca de 10 mil títulos, entre originais finlandeses, livros em 
português e em outras línguas, sobre os mais variados assuntos.

 

Endereço: Travessa da Galeria, 55 - anexo à Galeria Eila
Horário de funcionamento: aberto diariamente das 9h às 17h

 

Endereço: Avenida das Mangueiras, 2601 - anexo ao Clube Finlândia
Horário de funcionamento: agendar no Museu Eva Hilden

ARTESANATO FINLANDÊS 
Loja do Museu Eva Hilden com produtos do artesanato finlandês e tradicional de Penedo, livros e guias.

O TECELÃO 
Produtos de tear manual feitos segundo modelos tradicionais finlandeses e produzidos pelo artesão Rodrigo 
Monteiro, o Rodrigo Tecelão.

EEVA ARTESANATO 
Geleias, doces finlandeses, pães (pulla, korvapuusti), biscoitos (piparkakku, tradicional biscoito natalino de 
gengibre), frutas, mel e artesanato. Produtos caseiros feitos pela família Hohenthal.

VELAS FINLAND
Velas produzidas por meio do método trazido pelos finlandeses para Penedo há mais de 40 anos, junto com 
artesanato da região.

(24) 3351-1274

(24) 3351-2549 eeva@bol.com.br

Endereço: Avenida das Mangueiras, 2601 - anexo ao Clube Finlândia
Horário de funcionamento: o mesmo do Museu Eva Hilden

Endereço: Avenida das Mangueiras s/n
Horário de funcionamento: comercial

Endereço: Avenida Casa das Pedras, 19
Horário de funcionamento: comercial

Endereço: Rua das Velas s/n
Horário de funcionamento: comercial

tecelagem-artesanal.blogspot.com

(24) 3351-1332BICHO DO MATO 
Camisetas artesanais com design próprio e motivos de inspiração de Penedo.
Endereço: Rua das Velas s/n
Horário de funcionamento: comercial

GALERIA EILA 
Tapeçarias de tear manual criadas pela artista Eila Ampula desde os anos 1960. Laura Ampula, sua filha, 
continua a produzir estas tapeçarias a partir dos desenhos originais. 

ATELIER MARTTI VARTIA 
Esculturas em madeira criadas pelo artista finlandês Martti Vartia.

(24) 3351-1277 lauraampula@yahoo.com.br 

www.eila.biz

(24) 3351-2532 koskenkorva.visitepenedo.com

Endereço: Travessa da Galeria, 55
Horário de funcionamento: aberto diariamente das 9h às 17h

Endereço: Estrada das Três Cachoeiras, 3955, junto ao Koskenkorva
Horário de funcionamento: comercial



KOSKENKORVA 
Em ambiente acolhedor, junto à exuberante natureza de Penedo, Martti e Maria Vartia servem pratos da tradicional 
culinária finlandesa, com destaque para as receitas com arenque e salmão, além das bebidas tradicionais, como o 
akvavit típico dos países nórdicos.

(24) 3351-2532 koskenkorva.visitepenedo.com

Endereço: Estrada das Três Cachoeiras, 3955
Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 16h e das 20h às 23h (exceto quinta). Domingo 
das 12h às 17h

COSTA PIZZARIA E RESTAURANTE 
Restaurante tradicional de Penedo, oferece pratos da culinária finlandesa, como Silakkalaatikko e Lihapulla, além 
de pratos da culinária internacional e trutas com receitas finlandesas.

(24) 3352-1332

Endereço: Rua das Velas, 116
Horário de funcionamento: terça a sexta a partir das 18h. Sábados, domingos e feriados a partir das 12h

CASARÃO DA FAZENDA PENEDO 
Projeto de restauração da antiga sede da colônia finlandesa, edifício do século XIX, sendo conduzido pela família 
Viitaniemi-Peltola. No terreno da antiga fazenda existia a primeira sauna do Brasil.

MONUMENTO AOS 50 ANOS DA FUNDAÇÃO DE PENEDO
Escultura do artista Ville Virkkilä representando, com aves migratórias, os pioneiros que chegaram em 1929 e 
fundaram a colônia finlandesa de Penedo.

CASA DE PEDRAS OU SATULINNA* 
*Satulinna (Castelo de Contos de Fadas). Antiga residência de Toivo Asikainen, construída nos anos 1930 com 
pedras do rio. Atualmente funciona como Acampamento dos Jovens Adventistas de Penedo.

SEDE ORIGINAL DO CLUBE FINLÂNDIA
Primeira sede do Clube Finlândia, construída pelos pioneiros em 1943. Ali eram realizados os bailes até a 
construção da atual sede do clube, nos anos 1980.

RESIDÊNCIA DE PEDRA 
Antiga pousada de Hilja Hannonen. Atualmente é uma residência particular.

www.casaraopenedo.com.br

informações no Clube Finlândia

informações no Clube Finlândia

informações no Clube Finlândia

Endereço: Praça Finlândia s/n
Horário de funcionamento: visita agendada

Endereço: Praça Finlândia, bem em frente ao Clube Finlândia

Endereço: Avenida Casa das Pedras, 646
Horário de funcionamento: visita agendada no Museu Eva Hilden

Endereço: Avenida Finlândia s/n

Endereço: Avenida Finlândia, atrás da sede original do Clube Finlândia

 

POUSADA ARBORETUM 
A atual pousada, recentemente restaurada, foi construída em 1945 por Emil e Lydia Reiman, que iniciaram a 
hotelaria em Penedo ainda em 1932. Em meio à natureza preservada, oferece um pouco da cultura finlandesa 
em sua culinária, como o Korvapuusti (um delicioso pãozinho de canela). 

(24) 3351-1728 pousadaarboretum.blogspot.com

Endereço: Estrada das Três Cachoeiras s/n

HOTEL BERTELL 
O tradicional hotel foi criado por Siiri e Harry Bertell nos anos 1940, sendo um dos mais antigos de Penedo. 
Mantém sua área principal bem conservada, com belos jardins junto ao rio. 

POUSADA PENEDO 
A atual pousada foi construída nos anos 1940 pelo fundador de Penedo, Toivo Uuskallio, e sua esposa, Liisa 
Uuskallio, e foi mantida por muitos anos por sua filha Taimi Aichinger. Mantendo o charme das antigas casas 
finlandesas, situa-se em área verde junto ao rio das Pedras. 

VIVENDA PENEDO  
A parte destinada à recepção do hotel está localizada na primeira casa construída pelos finlandeses em Penedo, 
pelo pioneiro Toivo Suni, em 1929. A grande área verde sob o Pico do Penedo, que dá nome à colônia, e junto ao 
rio, mostra o acerto da escolha do lugar pelos finlandeses para se instalarem.

 

(24) 3351-1288 www.hotelbertell.com.br

(24) 3351-1309 www.pousadapenedo.com.br

 (24) 3351-1331 www.hotelvivenda.com.br

Endereço: Rua Harry Bertell, 47

Endereço: Av. Finlândia s/n

 
Endereço: Travessa Niterói s/n



PEQUENA SUÉCIA 
A sede, construída nos anos 1950 por Helmi Lindell e Vivi Ramsted e originalmente chamada Chácara das Duas, 
transformou-se em uma bela pousada nas mãos da família sueca Göranssön. Mantém as tradições nórdicas de 
Penedo, com um restaurante e espaço de música ao vivo de qualidade.

(24) 3351-1275 www.pequenasuecia.com.br

Endereço: Rua Toivo Suni, 33

CHEZ SUOMI
Nesse simpático hotel são mantidas as tradições finlandesas por Maija Peltonen, com atenção especial para as 
tortas servidas. Suas suítes são decoradas com tapeçarias da artista finlandesa Eila. 

POUSADA VIKING  
Em ambiente cercado de grande área de natureza preservada, Inga Hohenthal Costa e seu marido, Alberto Costa, 
mantêm confortáveis suítes para receber seus hóspedes, inclusive falando finlandês, e servindo seu famoso 
Piparkakku (um delicioso biscoito de gengibre). 

SUÍTES DOCE MEL
Esta pousada familiar é operada pelo casal Ari e Vera Hohenthal em um espaço e jeito bem peculiar aos das 
antigas pensões dos finlandeses de Penedo. 

 (24) 3351-1229 www.chezsuomi.com.br

(24) 3351-2278 vikingpenedo.blogspot.com

(24) 3351-1134 suitesdocemel@gmail.com

Endereço: Rua Leonardo da Vinci, 291, Jardim Martinelli

Endereço: Rua Harry Bertell, 336

 

Endereço: Rua Harry Bertell, 336

PEQUENA FINLÂNDIA E CASA DE PAPAI NOEL DE PENEDO 
Conjunto comercial que reproduz uma pequena cidade finlandesa projetado pelos arquitetos Alva e Sergio 
Fagerlande. Lá se encontra a Casa de Papai Noel de Penedo, uma construção que apresenta em seu interior 
objetos trazidos daquele país, inclusive um trenó original.

(24) 3351-2002

Endereço: Rua das Velas, 100

PICO DO PENEDO
Formação rochosa que dá nome ao lugar. Tem trilha de fácil caminhada e a melhor vista de Penedo e de todo o 
vale. Acesso com autorização concedida na Casa do Chocolate, localizada na Avenida Casa das Pedras s/n.

SAUNA FINLANDESA
Venda de equipamentos e produtos para saunas finlandesas.Tradição em saunas de Penedo 
da família Rae.
www.saunafinlandesa.com.br

LIVRO SAUNA FINLANDESA, DE TIMO AALTONEN
A história da Sauna Finlandesa, suas origens e como fazer o melhor uso desse tradicional banho finlandês, 
costume introduzido no Brasil através de Penedo. Informações e vendas no Museu Eva Hilden. 
www.edicon.com.br/products/sauna-finlandesa

Uma boa sugestão é conhecer Penedo através deste roteiro, acompanhado do guia Moacir Rodrigues, 
especializado na cultura da colônia finlandesa.
Contato : (24) 8811-2126 moacir.guiatur@hotmail.com
www.penedopasseiosturisticos.com.br
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