
A cada passo 
uma nova descoberta



Bem-vindo à Trilha Cultural
Museus de Taubaté. 

Começa aqui um encantador trajeto pelos 
museus da cidade de Taubaté. Siga este 
caminho repleto de cultura, conhecimento 
e lazer.

Descubra a beleza da nossa origem e 
a riqueza de nosso patrimônio natural, 
histórico e cultural, visitando os museus 
que você encontra na Trilha Cultural.

Divirta-se !



Conheça o SISEM-SP. 

O Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP), 
coordenado pela Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo, busca a integração 
dos museus paulistas – sejam públicos ou 
privados. Atua valorizando o patrimônio 
museológico, definindo e articulando 
políticas públicas, tendo como objetivo 
o desenvolvimento e fortalecimento dos 
museus paulistas.

Para saber mais, acesse: 
www.sisemsp.org.br

De que forma o SISEM-SP está
relacionado com o projeto Trilha Cultural ?

O Projeto Trilha Cultural compõe um conjunto 
de iniciativas do SISEM-SP, em parceria 
com a Organização Social de Cultura ACAM 
Portinari, que busca identificar a riqueza e 
diversidade do patrimônio natural, histórico 
e cultural abrigado nos museus paulistas 
e por meio de uma ação de comunicação 
compartilhada fortalece a imagem dessas 
instituições junto a seus públicos. Trilha 
Cultural apresenta os museus de Taubaté, 
excelentes oportunidades de cultura, lazer e 
diversão.



Tesouros da Trilha Cultural.
Nas próximas páginas você vai embarcar 
em um enriquecedor passeio pela nossa 
história, nossas raízes, nossas riquezas. 
Prepare-se para conhecer personagens 
marcantes, desvendar mistérios, soltar a 
imaginação e mergulhar em um caminho 
de grandes descobertas. 



O Museu Histórico apresenta a exposição de longa duração 
“Taubaté na História do Brasil” com textos, objetos e 
imagens que narram a história local desde a fundação 
da cidade aos dias atuais. 

Mais de mil e duzentas peças são catalogadas, incluindo 
mobiliário, vestimentas, armamentos, objetos cotidianos 
etc., peças que revelam ao visitante a história da região. 
O ponto alto da visita são três maquetes que que mostram 
a urbanização de Taubaté nos anos 1850, 1900 e 1950.

Monitoria para grupos mediante agendamento:
(12) 3621-6044

Localização:
Avenida Thomé Portes 
Del Rey, nº 925
Jardim Ana Emília 
Taubaté - SP
CEP 12070-610
tel. (12) 3621-6044

Funcionamento: 
de terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h 
e das 13h às 17h;
sábado e domingo, 
das 9h às 12h.

Entrada gratuita.

Museu Histórico Prof. Paulo 
Camilher Florençano



A Pinacoteca contém pinturas, desenhos e esculturas 
representativos da produção artística regional, destacando 
nomes como o do pintor taubateano Clodomiro Amazonas, 
reconhecido nacionalmente pelas suas paisagens poéticas.

Possui mais de 300 obras catalogadas incluindo quatro 
quadros de Clodomiro Amazonas, três de Georgina de 
Albuquerque e uma escultura de Francisco Leopoldo e Silva.

Monitoria para grupos mediante agendamento:
(12) 3621-6044

Localização:
Avenida Thomé Portes 
Del Rey, nº 925
Jardim Ana Emília 
Taubaté - SP
CEP 12070-610
tel. (12) 3621-6044

Funcionamento: 
de terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h 
e das 13h às 17h;
sábado e domingo, 
das 9h às 12h.

Entrada gratuita.

Pinacoteca 
Anderson Fabiano



O museu Monteiro Lobato, localizado no Sítio do Picapau 
Amarelo, funciona em um casarão de taipa de pilão do 
século XIX que pertenceu ao avô do escritor e foi tombado 
em 1962. Lobato nasceu e viveu até os 12 anos no local. 
A visita encanta crianças e adultos. O museu oferece 
atividades educativas que tornam ainda mais agradável a 
visita ao local.
Existem alguns objetos pessoais de Lobato, as primeiras 
edições de seus livros e três aquarelas de sua autoria.

Monitoria para grupos mediante agendamento: 
(12) 3625-5062 com 45 dias de antecedência.

Localização:
Av. Monteiro Lobato s/n 
Chácara do Visconde 
Taubaté - SP
CEP 12050-730
Tel. (12) 3625-5062

Funcionamento: 
de terça a domingo, 
das 9h às 17h.

Entrada gratuita.

www.museumonteirolobato.com.br | www.facebook.com/sitiodopicapauamarelotaubate

Museu Histórico, Folclórico 
e Pedagógico Monteiro Lobato



O acervo do Mistau divide-se em iconografia, acervo 
material, audiovisual e áudio. Atua em resgate e 
preservação da memória através dos meios audiovisuais. 
Tem por objetivo trabalhar com a cultura viva de Taubaté e 
região valeparaibana.

Monitoria para grupos mediante agendamento: 
(12) 3631-3955

Localização:
Avenida Thomé Portes 
Del Rey, nº 761 
Jardim Ana Emília 
Taubaté - SP
CEP 12070-610
Tel. (12) 3631-3955

Funcionamento: 
de terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h 
e das 13h às 17h.

Entrada gratuita.

Museu da Imagem e do Som 
de Taubaté - MISTAU



O museu teve seu acervo reunido em Taubaté e outras 
cidades do Vale do Paraíba. Tem como proposta preservar 
o importante patrimônio de arte sacra da região. É 
administrado pela Fundação Dom José Antonio do Couto, 
pertencente à diocese de Taubaté.
Em seu acervo existem pinturas, esculturas, mobiliário, 
instrumentos musicais, partituras, acessórios e documentos. 
O destaque do acervo são as imagens religiosas de 
diversos períodos, produzidas com variadas técnicas 
utilizadas pela arte sacra. Junto ao museu temos um 
laboratório de restauro, que oferece cursos de restauro e 
conservação em madeira policromada, em parceria com o 
SENAI.

Monitoria para grupos mediante agendamento:
(12) 3622-6448

Localização:
Praça Santa Terezinha, 
100 - Centro
Taubaté - SP
CEP: 12010-130
Tel. (12) 3622-6448

Funcionamento: 
de terça a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 
13h às 17h.
Não abre nos fins de 
semana.

Entrada gratuita.

www.fundacaodomcouto.org.br | contato@fundacaodomcouto.org.br

Museu de Arte Sacra
Dom Epaminondas – MASDE



A arquitetura típica do norte da Itália caracteriza a antiga 
residência da família Indiani, construída entre 1897 e 1903, 
que hoje sedia o museu. Nele estão representadas as 
principais famílias que, a partir de 1891, começaram a se 
estabelecer na Colônia Agrícola que deu origem ao atual 
Distrito de Quiririm. 
Seu acervo é composto de painéis fotográficos e objetos 
doados pelas famílias. As dependências estão mobiliadas 
conforme a destinação original dos vários cômodos da 
casa, e existe também a reconstituição de uma antiga 
escola.

Monitoria para grupos mediante agendamento:
contato@circoloitalianoditaubate.com.br

Localização:
Av. Líbero Indiani, 550
Distrito de Quiririm 
Taubaté - SP 
CEP: 12043-320
Tel. (12) 3686-5494
99749-6978

Funcionamento: 
de terça a sexta-feira, 
das 8h às 17h; 
sábado e domingo, 
das 11h às 16h.

Entrada gratuita.

Circolo Italiano di Taubaté | www.circoloitalianoditaubate.com.br

Museu da Imigração 
Italiana de Quiririm



Retrata três fases da época colonial, pelas quais o Vale 
do Paraíba passou: predomínio da agricultura e criação 
de subsistência, produção agropastoril voltada para o 
abastecimento das regiões mineradoras e produção de cana. 
Acervo composto por cerca de 50 peças das décadas de 
1920 a 1950 e painéis fotográficos contando o ciclo da 
agricultura no Vale do Paraíba. Entre as peças expostas 
estão tratores, motores de batedeiras e colheitadeiras de 
arroz, niveladoras, plantadeiras e uma série de instrumentos 
utilizados pelos trabalhadores na colheita.

Monitoria para grupos mediante agendamento:
contato@circoloitalianoditaubate.com.br

Localização:
Av. Líbero Indiani, 550 
Distrito de Quiririm 
Taubaté - SP 
CEP: 12043-320
Tel. (12) 3686-5494 
99749-6978

Funcionamento: 
de terça a sexta-feira, 
das 8h às 17h; 
sábado e domingo, 
das 11h às 16h.

Entrada gratuita.

Museu da Agricultura 
de Quiririm

Circolo Italiano di Taubaté | www.circoloitalianoditaubate.com.br



O Museu Mazzaropi está localizado onde existiram os estúdios 
de cinema de Mazzaropi na década de 1970 e até meados dos 
anos 1980.
Hoje possui o mais representativo acervo sobre a vida e obra 
do artista e cineasta e uma exposição interativa de longa 
duração intitulada “Mazzaropi, o Brasil e a felicidade”.
O Museu Mazzaropi tem como objetivo resgatar a história 
do artista, documentá-la e colocá-la à disposição do público 
e dos estudiosos, não apenas como reverência ao passado, 
mas também como fonte para a reflexão atual e futura 
sobre os caminhos do cinema brasileiro, da TV, da cultura e 
comunicação, das artes e de outras tantas áreas.

Grupos mediante agendamento: 
(12) 3634-3447

Localização:
Estrada Municipal 
Amacio Mazzaropi, 249
Bairro Remédios 
Taubaté - SP
CEP 12086-020
Tel. (12) 3634-3447

Funcionamento: 
de terça a domingo, 
das 8h30 às 12h30 
(bilheteria até as 12h).

Valor de entrada:
Inteira R$ 10,00
Meia R$ 5,00 (estudantes 
e professores).
Menores de 7 anos e 
acima de 60 anos não 
pagam ingresso.
Entrada gratuita na 
primeira terça do mês.

www.museumazzaropi.org.br | museu@museumazzaropi.com.br

Museu Mazzaropi 



O museu ocupa um prédio especialmente construído 
para abrigar uma exposição com mais de 2.500 peças.  
A coleção está disposta na sequência cronológica das 
eras e perí odos geológicos. Fósseis de todos os perí odos 
são exibidos. Alguns são originais, outros são réplicas 
ou modelos que oferecem ao visitante a oportunidade de 
observação de cada peça exposta com rigor científico.
A visita ao museu é uma experiência que encanta em 
função da curiosidade que o acervo provoca. No final 
podemos observar dois dioramas – Vale do Paraíba e 
Mata Atlântica –, excelente complementação didática da 
exposição.

Monitoria para grupos mediante agendamento:
(12) 3631-2928

Localização:
Rua Juvenal Dias de 
Carvalho, 111
Jardim Ana Emí lia
Taubaté - SP
CEP 12070-640
Tel. (12) 3631-2928

Funcionamento: 
de terça a domingo, 
das 10 às 17h.
Não abre nos feriados 
que caem em terças 
e quartas.

Valor da entrada:
Grupos de famí lia: 
R$ 5,00/pessoa.
Com monitoria 
agendada: 
R$ 7,00/pessoa.

www.museuhistorianatural.com

Museu de História Natural 
de Taubaté



Siga o caminho
da Trilha Cultural. 

Confira no mapa os principais museus e como chegar até 
eles, e embarque nesta viagem repleta de experiências.




