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ESPECIAL

CITYTOUR

O Programa City Tour São 
José é um dos atrativos 
turísticos oferecidos pela 

maior cidade da RMVale. Gratuito, 
promove a visitação aos principais 
pontos turísticos da cidade. O 
programa é um tour cultural 
ofertado tanto para turistas, 
quanto para os moradores por 
meio da Secretaria de Inovação 
e Desenvolvimento Econômico. 
Com o acesso aos pontos 
turísticos, se pode mostrar um 
pouco do patrimônio histórico, 
cultural, natural e tecnológico do 
município. São realizados quatro 
roteiros diferentes de ônibus, que 
são alternados aos sábados e um 
roteiro especial na modalidade 
“Walking Tour” pelo centro 
histórico da cidade. As ações estão 
voltando gradativamente, e visitas 
guiadas ao Parque da Cidade 
Roberto Burle Marx, por exemplo, 
já são contínuas.  

Da Redação

A IDEIA É INCENTIVAR 
JOSEENSES E 
CONVIDAR TURISTAS 
A CONHECEREM AINDA 
MAIS OS PRINCIPAIS 
PONTOS DE CULTURA, 
ARTE E LAZER DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS.

ATRAÇÕES DE
ARTE, CULTURA E
LAZER PARA TODOS

CONHECENDO 
SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS
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Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Nosso Programa City Tour São 
José, retorna com segurança, 
seguindo os devidos protocolos 
estabelecidos pelo Comitê de 
Enfrentamento ao Covid-19. E 
está sendo muito bem recebido 
por turistas e munícipes, que 
querem neste momento voltar 
ao convívio em sociedade,  ter 
contato com o patrimônio histórico 
e cultural e também com o meio 
ambiente da cidade. Isso é muito 
gratificante, saber que estamos 
proporcionando um novo olhar 
de cidade, para as pessoas, que 
estão retomando suas rotinas após 
um longo período de restrições. 
Com empatia ao novo momento,  
criamos novos roteiros, e visitas 
guiadas em parques públicos,  
onde temos muitas histórias e 
curiosidades para compartilhar.”, 
Aline Arantes, diretora de Turismo 
de São José dos Campos
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Um dos mais lindos parques 
municipais da RMVale, tem 
esse nome em homenagem 
ao paisagista e artista plástico 
Roberto Burle Marx, que foi 
responsável pelo paisagismo do 
jardim da residência Olivo Gomes, 
projetada por um dos ícones 
modernistas da arquitetura Rino 
Levi. O parque ocupa uma área 
de quase 1 milhão de metros 
quadrados (que foi parte da 
antiga fábrica da Tecelagem 
Parahyba). A área conta com 
lagos, palmeiras imperiais, bosque, 
ilhas artificiais, alamedas e uma 
grande diversidade em espécies de 
vegetais e aves. As capivaras, que 
estão em alta na região, habitam 
tranquilamente o espaço.

CONHEÇA OS PONTOS ABORDADOS
 PELO PROGRAMA:

          PARQUE DA CIDADE
ROBERTO BURLE MARX

               MAB
          MEMORIAL AEROESPACIAL BRASILEIRO

Um dos patrimônios de São José 
dos Campos é o título de Capital 

Aeroespacial. Em cinco décadas, o 
DCTA (Departamento de Ciência e 

Tecnologia Aeroespacial) conquistou 
o reconhecimento da comunidade 
científica brasileira e internacional, 

como um dos mais importantes centros 
de ensino, pesquisa e desenvolvimento 

do setor aeroespacial na América 
Latina e em todo o mundo. O MAB 
conta justamente essa história, e há 

17 anos recebe visitantes difundindo a 
cultura aeronáutica e mantendo viva as 
memórias do ITA (Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica) e os avanços científicos 
da cidade. O acervo está em vários 

ambientes e se divide em galerias como 
Ensino, Aeronáutica, Bélico, Espacial, 

Pesquisas Associadas e Externo.  
Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Foto: Claudio Vieira/PMSJC
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Homenageando um dos ícones 
do jornalismo esportivo, o 
professor Alberto Simões, o 
parque oferece aos visitantes 
uma variedade de opções 
de prática esportiva, além 
de possuir diversas atrações 
gratuitas para todas as idades. 
No local o visitante vai encontrar 
uma passarela de caminhada, 
que passa pelos pinheiros, cinco 
metros acima do solo. Já para 
os amantes de esportes radicais 
o parque ainda tem pista de 
downhill, mountain bike, skate e 
uma tirolesa.

Tombada pelo CONDEPHAAT 
(Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arqueológico e Turístico 

do Estado de São Paulo), é 
uma das igrejas mais antigas 

da cidade. Começou a ser 
construída por escravos em 

taipa de pilão, no ano de 
1869, com recursos vindo de 

quermesses e festas em louvor 
ao “Santo Preto”. Anos mais 
tarde a obra foi concluída, já 
que apenas uma parte tinha 
sido feita. Com a reforma da 
igreja Matriz de São José, no 

início da década de 1930, a 
igreja São Benedito passou a 

ser a Matriz provisória.

          PARQUE
ALBERTO SIMÕES

         IGREJA
SÃO BENEDITO

Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Foto: Charles de Moura/PMSJC
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A 1ª capela de São José dos Campos foi construída na época em que 
ainda existiam índios na cidade, por volta do ano de 1643. Em 1831 houve 
uma forte chuva e a capelinha desmoronou, restando apenas o altar. 
Foi reconstruída em taipa de pilão. Como este material também não 
era muito resistente, em 1934 foi construída uma nova igreja, desta vez 
feita de alvenaria. Na década de 1970, passou por uma reforma, onde foi 
alterada algumas de suas caraterísticas originais. A atual Igreja Matriz de 
São José tem a construção recente do início do século XX. g

Conhecido como jequitibá rosa 
ou vermelho de Eugênio de 
Melo, a árvore tem raízes afetivas 
profundas com os joseenses. 
Com 27 metros de altura, tronco 
de 6 metros de circunferência e 
30 metros de diâmetro de copa, 
é preservada com Patrimônio 
Histórico Municipal e também 
como raridade da flora nacional, 
bem como sua beleza e valor 
paisagístico. Nele, plantas como 
orquídeas, bromélias e outras 
se abrem, além de servir como 
moradia para aves. Com mais de 
500 anos é a árvore mais antiga 
do Vale do Paraíba. Segundo 
especialistas a árvore pode chegar 
a mil anos de existência.

ESPECIAL

JEQUITIBÁ-ROSA

  IGREJA
MATRIZ

Informações sobre City Tour
Prefeitura de São José dos Campos
www.sjc.sp.gov.br

Fotos: Claudio Vieira/PMSJC
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