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                                              CAPÃO   DA CANOA   

Capão da Canoa floresceu por volta de 1900 com o nome de Arroio da Pescaria, época em que os 
primeiros ranchos começaram a se agrupar à beira-mar. O nome originou-se de um pequeno córrego 
localizado próximo ao mar. O local abrigava, além de pescadores, também alguns aventureiros. Por 
vezes, o local era visitado por tropeiros, fazendeiros e viajantes. Mais tarde, por volta de 1920, 
começaram a chegar os primeiros veranistas oriundos da serra gaúcha e também de Porto Alegre. Os 
maiores frequentadores eram os descendentes das colônias alemãs e italianas. Por volta de 1940, a 
colônia israelita também começou a se fazer presente em bom número. O nome de Arroio da Pescaria 
só começou a desaparecer na década de 1940, quando alguns entendem que surgiu a denominação 
Capão da Canoa. Pelo Ato 73, de 1 de fevereiro de 1933,  Cornélios  surgiu como Sexto Distrito 
de Osório, onde estava incluída também a Vila de Capão da Canoa. Em 1952, o Sexto Distrito de 
Osório, Cornélios , foi transferido para Capão da Canoa. A emancipação do município caponense veio 
trinta anos depois, pela Lei 7 638, de 12 de abril de 1982. A posse do primeiro prefeito foi em 31 de 
janeiro de 1983. Inicialmente, o município contava com 23 balneários, possuindo trinta quilômetros de 
orla marítima.Capão da Canoa está dividida em quatro distritos: Capão da Canoa sede do município 
,Capão Novo, Arroio Teixeira e Curumim 

Área:98.290 KM² 
População:54.051 habitantes 
Distância da capital: 132 km 

Atualmente o município possui onze balneários, com 19,1 km de extensão norte - sul, divididos em 
quatro distritos, limitando-se ao leste com Oceano Atlântico, ao sul com Xangri-lá, ao norte com Terra 
de Areia, e a oeste com Maquiné e Terra de Areia. 
Capão da Canoa destaca-se pela qualidade de vida, tanto no aspecto da saúde, proporcionada pelos 
recursos naturais, clima e vegetação, quanto pela facilidade de acesso às grandes cidades e região 
metropolitana. Destaca-se também por ter uma das praias mais tradicionais e badaladas no litoral do 
Rio Grande do Sul, servindo de palco para o encontro de muitos turistas 
gaúchos, argentinos e uruguaios, no intuito de curtir um lugar ao sol nesta bela praia.Em suas praias 
existem áreas apropriadas para o surfe, a pesca e para o banho. Por ter um belo visual, principalmente 
ao amanhecer e ao anoitecer, atrai surfistas no inverno e verão, sendo também, um excelente local 
para bronzear-se ao sol, fazer longas caminhadas e corridas a beira-mar. Em relação à pesca, é 
praticada diariamente, pois há muitos pescadores entre seus moradores. 
 
RESPONDA: 
 
1) Como se chama  nosso município?    
2) Nossa  cidade  pertence a  qual estado? 
3)  Qual a população da nossa cidade?   
4) Quais  são os distritos  da nossa cidade?   
5) Como era chamado nossa cidade por volta de 1900? 

6) Qual a  distância da  nossa  cidade até a capital Porto Alegre? 

 


