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VISITANDO
PANORAMA

Vanessa Menezes

O município fica a 130 km da capital 
e oferece uma diversidade de 
atrações com um riquíssimo 

acervo histórico-cultural. A cidade natal 
do famoso escritor infantil Monteiro 
Lobado, recebe o título de “Capital 
Nacional da Literatura Infantil” e abriga 
o museu histórico e pedagógico em 
homenagem à sua obra. Devido a grande 
presença de imigrantes italianos, que tanto 
contribuíram para o desenvolvimento da 
região, a cidade também é conhecida pela 
tradicional Festa Italiana.

A origem do nome Taubaté está ligada 
à denominação de uma tribo de índios 
guaianás que habitava uma região nas 
proximidades onde hoje é parcialmente 
as ruas Capitão Geraldo, Coronel João 
Afonso, travessa São José e Largo do 
Chafariz, por nome TABA-YBATÉ, que 
significa aldeia (taba) elevada (ybaté). 4

A CAPITAL 
NACIONAL DA 

LITERATURA 
INFANTIL
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TAUBATÉ
Foto: Felipe Scapino
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Inaugurado na década de 50, o 
local é um dos cartões-postais da 
cidade, com uma belíssima vista 
panorâmica e ainda oferece aos 
visitantes uma Capela dedicada a 
Nossa Senhora da Paz.

  ALTO   
   DO CRISTO     
  REDENTOR    
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Figureiro

PANORAMA

É considerada uma das principais 
expressões culturais da cidade, 
com exposições de diversas 
obras. No espaço acontecem 
aulas da arte de esculpir para 
crianças e jovens da comunidade.

DE QUIRIRIM  

CASA DO    

O local é o principal 
representante da comunidade 
italiana no Vale do Paraíba, do 
final do século XIX. É no distrito 
que acontece a tradicional 
Festa Italiana, que apresenta os 
principais pratos da gastronomia 
da Itália. Em Quiririm ainda é 
possível visitar durante todo o 
ano diversas cantinas existentes.

Dis
trito
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HORTO

DE SÃO FRANCISCO 
DAS CHAGAS

Para quem gosta de natureza, o local 
é repleto de árvores, plantas e flores, 
além de um lago natural e um mini 
zoológico, que atrai crianças e adultos.

A Catedral da cidade nasceu da primeira 
igreja construída no local, em taipa e pilão 
no ano de 1645. Reserva, atualmente, poucas 
características da arquitetura original devido 
a ampliação, mas ainda mantêm alguns 
traços do estilo barroco paulista.

Muni
cipal

Catedral

Fotos: Aniello de Vita



10

PANORAMA

O complexo 
que abriga 

diversos museus 
e hemeroteca, é 
instalada em um 

antigo casarão 
da áurea época 

do café, e possui 
acervo com jornais 
brasileiros a partir 

do ano de 1861, 
além do MISTAU 

(Museu da Imagem 
e do Som) que 

resgata os arquivos 
iconográficos e 

sonoros da história 
da cidade.

No espaço, onde foi produzido 
a maioria dos filmes de Amácio 

Mazzaropi, fãs e curiosos podem 
conferir um acervo cinematográfico 

com 32 filmes do artista, além de 
fotos de situações vividas por ele.

DIVISÃO DE MUSEUS, 
PATRIMÔNIO E ARQUIVO 

HISTÓRICO MUNICIPAL DE 

Tau
baté

MUSEU   Mazza
ropi

Italiana

Fotos: Aniello de Vita
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Tau
baté

DE HISTÓRIA 
NATURAL Passeio ideal 

para quem quer 
compreender a 
história do planeta 
Terra, por meio dos 
períodos geológicos. 
O local possui desde 
gigantes dinossauros, 
até mini insetos, e 
oferece ao visitante 
diversos objetos que 
retratam a evolução 
dos animais e do 
homem.

Museu

Italiana
O espaço construído, entre 1897 
e 1903, foi declarado de utilidade 
pública na década de 80 para manter 
a história da colonização italiana na 
região. O museu retrata a história 
da chegada dos italianos para 
substituição da mão de obra escrava.

MUSEU DA 
IMIGRAÇÃO

Fotos: Aniello de Vita



12

PANORAMA

O local oferece ginásio de esportes 
radicais, espaço de educação ambiental, 
além de mirante, brinquedoteca, teatro, 

rancho tropeiro e oficinas de plantio 
de mudas nativas. Possui a casa de 

Lobato, cuja história é contada pelos 
personagens do Sítio do Picapau 

Amarelo aos visitantes.

O espaço está marcado na história 
da literatura do Brasil e funciona 
como museu histórico, folclórico 
e pedagógico, com exposição 
iconográfica da vida e obras de 
Monteiro Lobato, além de biblioteca 
e toda a obra literária do autorAmarelo

Parque

SÍTIO DO PICAPAU 

DO VALE DO ITAIM

Fotos: Aniello de Vita
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E PRAÇA DE SANTA 
TEREZINHA

Construído para 
homenagear Santa 
Terezinha, o Santuário 
apresenta arquitetura em 
estilo neogótico. Também 
oferece aos visitantes 
o Relicário da Santa de 
Lisieux, com imagens 
confeccionadas na Espanha.

San
tuário

Teatro
Inaugurado em 1921, 
o prédio mistura a 
arquitetura noveau ao 
neoclassicismo. O local, 
era o Cine Metrópole, em 
1939, e abriga atualmente, 
um belo espaço que é 
palco de vários eventos 
artísticos e culturais. g

METRÓPOLE 

Fotos: Aniello de Vita
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