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C
açapava é um termo tupi 
que significa caminho ou 
clareira na mata. A Cidade 

de abundante natureza com 
matas nativas, águas cristalinas e 
belíssimas cachoeiras, faz parte 
do Circuito Cultura Caipira. Suas 
propriedades rurais oferecem 
um clima de antigamente e 
o município preserva muitos 
de seus costumes e tradições 
histórico-culturais em seus 
diversos atrativos.

A cidade abriga o Museu do 
Regimento Ipiranga que oferece 
memórias históricas da segunda 
guerra mundial.

Teve o título “Cidade 
Simpatia” usado pela primeira 
vez em 1940 pelo jornalista 
carioca Martins Capestrano e 
desde então, esse topônimo foi 
utilizado em outras situações e, 
cada vez mais, Caçapava passou 
a fazer jus a ele.4

PELA

SimpatiaCIDADE

Vanessa Menezes

VIVENCIANDO 
CAÇAPAVA

Foto: Aniello de Vita
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Fundada em 1850, a Igreja Matriz 
de São João Batista é considerada 
o Marco Zero do atual município de 
Caçapava. As terras para construção 
do complexo da igreja foram doadas 
pelo Coronel João Dias Guimarães. No 
início do século XX, a edificação passou 
por uma reforma que a transformou no 
que é hoje, uma imponente igreja em 
estilo eclético, marco visual da cidade, 
principalmente por sua posição. Um 
dos destaques no interior da igreja é o 
conjunto de 23 vitrais, provenientes de 
doações de diversas famílias.

Matriz
de São João Batista 
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De terça a sexta-feira, das 6h às 20h; às 
segundas, das 6h às 12h; aos sábados, das 
6h às 12h e das 15h às 20h; e aos domingos, 
das 6h às 12h e das 18h às 21h.

Praça Dr. Pedro de Toledo, s/n, Centro.
LOCALIZAÇÃO

HORÁRIOS
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O Mercado Municipal de 
Caçapava é parada obrigatória 
para os visitantes e ponto de 
encontro dos moradores locais. 
Abriga bancas de frutas, flores, 
artesanatos, carnes e peixes, 
além da tradicional taiada, doce 
típico de Caçapava, feito à base 
de melado de cana, farinha de 
mandioca e gengibre.

Em seu entorno espalham-
se produtos dos mais diversos, 
inclusive, uma feira da barganha 
aos domingos de manhã. Aos 
sábados é possível comprar os 
produtos vindos diretamente da 
roça para a feira no local.

Municipal
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Mercado

De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h; 
aos sábados das 6h às 15h e domingos 
das 6h às 13h.

Avenida Presidente Roosevelt, 100

LOCALIZAÇÃO

HORÁRIOS
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Com 62 mil metros quadrados 
de área verde, o parque reúne 
mais de cem espécies de árvores 
nativas da mata brasileira. Abriga 
pista de caminhada, quadra de 
futebol, parquinho, academia ao 
ar livre, gramado para piquenique, 
além de quiosque para prática 
de atividades culturais e de 
educação ambiental. Outro 
destaque é o casarão em estilo 
colonial, onde são realizadas 
exposições temáticas, e que é 
aberto à visitação de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h. 
O parque mantém ainda uma 
agenda de visitas para escola 
com aulas de educação 
ambiental. O local oferece 
estrutura com banheiros e 
estacionamento gratuito.

Centro de Educação 
Ambiental Parque 
Ecológico da Moçota

Diariamente, das 6h às 18h. 
Tel. (12) 3652-9009.

Rua Antônio Guedes Tavares, s/n – 
Vila Menino Jesus.

LOCALIZAÇÃO

HORÁRIOS
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Localizado no 6º Batalhão 
de Infantaria Leve, o Espaço 
Cultural do Regimento Ipiranga 
abriga tesouros que ajudam a 
contar a história do Brasil e do 
Exército. Uma sala é dedicada 
apenas a contar a participação 
dos militares do 6° BIL que 
compuseram a Missão das Nações 
Unidas para a estabilização no 
Haiti (Minustah).

do Regimento 
Ipiranga  

Museu

O museu fica aberto ao 
público de segunda a quinta-
feira, das 9h30 às 11h e das 
14h às 16h, e às sextas-feiras 
apenas na parte da manhã.

Para visitá-lo, basta agendar 
com a Seção de Relações 
Públicas do 6º BIL pelo 
telefone (12) 3652-6057.    

HORÁRIOS

Foto:  Aniello de Vita 

Foto:  Aniello de Vita 
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Localizado no Centro 
Educacional Cultural e Esportivo 
José Francisco Natali, o espaço 
abriga a exposição permanente 
“Museu Paulista de Antiguidades 
Mecânicas e suas Memórias”. A 
mostra reúne veículos antigos, 
peças como motores, quadros, 
documentos e objetos da 
indústria automobilística de várias 
épocas, que pertenceram ao 
colecionador Roberto Eduardo 
Lee. O acervo é tombado pelo 
Condephaat (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo) e foi 
doado ao município.

Fundado em 1963 em São 
Paulo, o museu surgiu de uma 
coleção particular de automóveis 
e outras peças mecânicas 
adquiridas pelo empresário 
Roberto Eduardo Lee, desde 
1948. Ainda em 1963, o governo 
do Estado de São Paulo 
considerou o museu de utilidade 
pública por meio do Decreto-
Lei nº 42.254. Em 1964, todo o 
acervo foi transferido do galpão 
pertencente à S.A. Indústrias 
Reunidas Francisco Matarazzo, 
na capital, para a Fazenda 
Esperança, em Caçapava.

Avenida Dr. José de Moura 
Resende, 475, Vera Cruz

LOCALIZAÇÃO
Visitas devem ser agendadas 
pelo telefone (12) 3652-9222

HORÁRIOS

Museu
Paulista de Antiguidades 
Mecânicas Roberto
Eduardo Lee Fo
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A fazenda que antes era 
produtora de leite, a partir dos 
anos 70 torna-se alambique. O 
visitante pode conhecer todo o 
processo de produção da cachaça, 
desde o plantio da cana até o 
armazenamento do produto. 
Também pode degustar vários 
tipos de cachaças e batidas, em 
um espaço rústico especialmente 
dedicado ao visitante.

do Antenor  

Rod. João do Amaral 
Gurgel, km 10 – Guamirim.

LOCALIZAÇÃO

Todos os dias das 8h às 16h.

HORÁRIOS
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Os edifícios, localizados no centro da cidade, 
passaram por obras de revitalização que duraram cerca 
de seis meses e foram reabertos ao público em abril 
do ano passado. As obras contaram com troca de piso, 
reforma de telhados, implantação de banheiros, pintura 
completa, revitalização de portas e janelas, além de 
reparos na parte elétrica, sempre buscando preservar os 
elementos originais dos prédios, de estilo arquitetônico 
“Art Deco”, parte do patrimônio cultural da cidade.

Os prédios funcionam como espaço multiuso, 
destinados à prática cultural e de lazer, informações 
turísticas e de desenvolvimento econômico, 
abrigando agenda permanente de atividades 
múltiplas, como exposições de artes, oficinas, 
palestras e encontros temáticos, tornando-se um 
espaço de convivência da comunidade.

Av. Cel. Alcântara, no Centro.
LOCALIZAÇÃO

Informações sobre visitas: 
Tel. (12) 3652-9222.

HORÁRIOS

Ferroviário
Estação e Armazém 

Fornovo di Taro

Complexo

Foto: Divulgação
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Localizada na zona norte 
do município no bairro rural 
Pedregulho, ao redor de 
paisagens naturais, o passeio 
proporciona vivências com 
pernoite e diária. Podem ser 
realizadas atividades como: 
trilhas de várias modalidades e 
níveis de dificuldade, trekking, 
cicloturismo, observação da 
vida silvestre, passeios de mulas, 
apresentações de danças típicas 
e roda de viola, oficinas culturais 
de figuras de barro e brinquedos 
da roça, acampamentos 
temáticos e contemplação.

O passeio só pode ser 
feito através de agência 
de turismo receptivo que 
oferecem acompanhamento 
de monitores ambientais, que 
conduzem a identificação da 
fauna e flora presente.

A vivência oferece 
hospedagem em chalés com 
vista para mirantes e plantação 
de eucalipto e acampamento em 
fazenda cafeeira histórica. g

da Cultura 
Caipira

Agendamento para o 
passeio entrar em contato 
com Pirole Turismo 
(12) 98885-9449.

HORÁRIOS

Vivência
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