
#roteiroturístico

CULTURA, ARTE
E TRADIÇÕES



Nem só de belas paisagens vive São Bento do Sapucaí. Também 
temos uma forte tradição cultural representada por diversas 
manifestações culturais, artistas e artesãos, museus e arquitetura, 
que reforçam a nossa identidade enquanto povo e tornam a 
cidade ainda mais bela, colorida e alegre.

Conheça nossa cultura popular e nossas raízes:

Com roupas cheias de fitas coloridas, a Congada de São 
Benedito é uma das manifestações culturais mais tradicionais de 
São Bento do Sapucaí. Criada pela matriarca Dona Luzia, filha 
de escravos que se estabeleceram no Bairro do Quilombo, a 
Congada carrega e dissemina a cultura passada por várias 
gerações de descendentes escravos.

Entre as principais manifestações que temos por aqui, 
destacamos a Congada São Benedito, o centenário Bloco Zé 
Pereira, a Catira e a Folia de Reis, que enriquecem ainda mais a 
cultura de nossa cidade. 

CONGADA SÃO BENEDITO

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

A família mais amada da cidade é a maior manifestação cultural 
do município e todos os anos arrasta multidões de crianças e 
adultos pelas ruas da cidade nos 30 dias que antecedem o 
carnaval, além de datas comemorativas.

BLOCO ZÉ PEREIRA
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CULTURA, ARTE
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O grupo Catireiros da Mantiqueira existe há aproximadamente 
40 anos, com músicos da cidade de São Bento do Sapucaí e a 
dupla Campo Belo & Companheiro, e faz apresentações desta 
dança folclórica caracterizada pela batida dos pés e das mãos.

CATIRA

O grupo Folia de Reis Luz de Belém realiza anualmente essa 
manifestação cultural brasileira, de origem portuguesa, que 
representa a visita dos Reis Magos Belchior (Melchior), Baltazar 
e Gaspar ao Menino Jesus, levando os presentes ouro, incenso e 
mirra, constituindo assim sua primeira jornada pelas casas 
sambentistas com muita alegria, danças e cantorias.

FOLIA DE REIS



ARTE E ARTESANATO

Sede dos artesãos do Bairro do Quilombo, reduto de artistas 
sambentistas, o ateliê Arte no Quilombo é conhecido por reunir 
trabalhos realizados a partir de materiais encontrados na 
natureza, como palha de bananeira, palha de milho, madeira, 
argila, fibra, entre outros materiais. Com um talento que passa 
de pai para filho, cerca de 75 artesãos produzem as peças, 
utensílios e artefatos, resultando em peças ricas e variadas que 
são sinônimo de qualidade e beleza em toda a Serra da 
Mantiqueira. 

Endereço: Rua Projetada – Bairro do Quilombo
Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h
Contato: (12) 3971-2669.
Redes Sociais:  fb.com/artenoquilombo

ARTE NO QUILOMBO

Entre as principais manifestações que temos por aqui, 
destacamos a Congada São Benedito, o centenário Bloco Zé 
Pereira, a Catira e a Folia de Reis, que enriquecem ainda mais a 
cultura de nossa cidade. 

É com contos e causos que visitantes e moradores são recebidos 
no ateliê do artista Ditinho Joana, artesão autodidata que nos 
pedaços inteiriços de madeira vai dando forma ao cotidiano do 
homem do campo – tema principal de seu trabalho. O local 
reúne peças que encantam pela riqueza dos detalhes e 
impressionam pela sensibilidade.

Endereço: Rua Projetada, N° 42 – Bairro do Quilombo.
Horário de funcionamento: diariamente, das 8h às 17h.
Contato: (12) 3971-2579.
Redes Sociais: fb.com/atelie-ditinho-joana
instagram.com/atelieditinhojoana.

ATELIÊ DITINHO JOANA

A Arteben – Casa do Artesão reúne trabalhos de 60 artesãos 
sambentistas dos mais diversos bairros do município, como 
centro, Paiol Grande, Serrano, Sítio, Campo Monteiro, Baú e 
Quilombo. Os produtos são feitos de palha de milho, filtro de 
café, crochê, madeira, biscuit e muitos outros materiais, além de 
também oferecer souvenires de lembranças da cidade. 

Endereço: Av. Dr. Rubião Júnior 491 - Centro.
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 12h e 
13h às 18h.
Contato: (12) 99750-0739 / (12) 99756-3922.
Redes Sociais:  fb.com/artenoquilombo
instagram.com/arteben.sbs

ARTEBEN – CASA DO ARTESÃO



O Museu do Cinema foi idealizado pelo cinéfilo Manoel 
Coutinho, foi criado em 20 de abril de 2013, e está localizado 
dentro da casa do proprietário. O museu abriga um acervo com 
projetores do antigo Cinema São Bento, inúmeros filmes e 
cartazes conservados da época, além de rolos e equipamentos 
dos mais variados modelos.

Endereço: Pç. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 61 - Centro.
Horário de funcionamento: com agendamento.
Contato: (12) 99703-4834 | manoelcoutinho17@hotmail.com.
Redes Sociais:  fb.com/museudocinema.

CINE PARADISO - MUSEU DO CINEMA

Primeiro Museu Municipal de São Bento do Sapucaí. Neste 
espaço muito desejado pela comunidade estão reunidas as 
memórias e histórias dos centenários bonecões, considerados a 
maior manifestação cultural da cidade.

Endereço: Av. Dr. Rubião Júnior 491 - Centro.
Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.
Contato: (12) 3971-1255.
E-mail: museudozepereira@saobentodosapucai.sp.gov.br.
Redes Sociais:  fb.com/museudozepereira
instagram.com/museudozepereira

MUSEU DO ZÉ PEREIRA

Localizado dentro da Pousada do Quilombo, o Museu da 
Revolução de 1932 resguarda lembranças de um dos 
movimentos históricos marcantes ocorridos em São Bento do 
Sapucaí, já que a guerra aconteceu em parte no bairro do 
Quilombo. Até hoje são encontradas trincheiras da época em 
alguns pontos do Restaurante Trincheira, também localizado na 
Pousada. No museu, encontram-se antigas ferramentas, 
resquícios de guarda, documentos de soldados, medalhas, 
cartas, armas, capacetes e muitos materiais achados no local.

Endereço: Est. do Quilombo, 1403 – Bairro Quilombo.
Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 18h.
Contato: (12) 99781-6982 | (12) 3971-2688.
E-mail: reservas@trincheiras.com.br.
Redes Sociais:  fb.com/pousadadoquilombo
instagram.com/pousadadoquilombo

MUSEU DA REVOLUÇÃO DE 1932

Inaugurado em 27 de outubro de 2016 em homenagem ao 
mestre carreiro regional Joaquim Pereira da Costa, o museu 
abriga um rico acervo de antigos carros de boi, ferramentas e 
maquinários construídos por ele, além de possuir a réplica de 
sua casa.

Endereço: R. Artesã Jandyra S. Costa, 234 – Bairro Quilombo.
Horário de funcionamento: com agendamento.
Valor da visitação: R$5,00.
Contato: (12) 99762-2966 | (12) 99655-9687.
E-mail: museudocarrodeboi@gmail.com.
Redes Sociais: fb.com/MuseudocarrodeboiQuimCosta
Instagram.com/museu_do_carro_de_boi.

MUSEU DO CARRO DE BOI QUIM COSTA

O Museu da Viola fica na propriedade de um dos antigos 
catireiros de São Bento do Sapucaí, Senhor Oliveira José dos 
Santos, o “Companheiro” da dupla Campo Belo e 
Companheiro”. O museu abriga uma coleção de mais de 20 
violas, acervo, prêmios do Grupo de Catireiros de São Bento do 
Sapucaí e muitas outras relíquias da música regional.

Endereço: R. Ver. José L. de Lima 141 – V. N. Sra. Aparecida.
Horário de funcionamento: com agendamento.
Contato: (12) 3971-2414.

MUSEU DA VIOLA

O Museu da Mantiqueira é um espaço virtual, que compreende 
a cidade como um museu a céu aberto, estudando os costumes, 
as vivências e o modo de ser e estar do cidadão na Serra da 
Mantiqueira. Nesta plataforma, o internauta encontra vídeos de 
moradores locais contando relatos e históricos, textos, fotos, 
acervo, o audioguia “Caminhos da Memória" um roteiro guiado 
sobre São Bento do Sapucaí contado pelos próprios moradores 
e muita informação sobre a Serra da Mantiqueira. 

Site: www.museudamantiqueira.com.br.
Contato: (12) 998179-8749 | museudamantiqueira@gmail.com
Redes sociais: fb.com/museudamantiqueira
instagram.com/museudamantiqueira

MUSEU DA MANTIQUEIRA - MUMAN

MUSEUS
Os museus são espaços culturais muito importantes para 
preservar a memória cultural da nossa cidade. Aqui, você 
encontra 5 museus que contam nossa história, tradições e 
também sobre personalidades e manifestações. Saiba mais 
sobre cada um deles:



Localizado na Casa da Cultura Miguel Reale, antiga moradia do 
Jurista Professor Miguel Reale, o acervo é composto de fotos, 
documentos, vestimentas e demais arquivos de Reale, 
autorizados pela família para ficarem em exposição no espaço.

Endereço: R. Sargento José Lourenço, 105, Centro.
Horário de funcionamento: quinta a sábado, das 10h às 17h, 
ou por agendamento.
Contato: (12) 3971-1665.
E-mail: casadaculturasbs@gmail.com.
Redes Sociais: fb.com/casadaculturasbs
instagram.com/casadaculturasbs

CASA DA CULTURA MIGUEL REALE

A Galeria A é um espaço dedicado a promover a arte e a cultura 
em São Bento do Sapucaí. Primeira galeria de arte da cidade e 
da região, o local realiza exposições, palestras, exibição de 
filmes, eventos culturais e visitas monitoradas para escolas.

Endereço: R. Des. Afonso de Carvalho – Centro.
Horário de funcionamento: com agendamento.
Contato: (11) 99976-0550.
Redes Sociais: Instagram.com/ggalleria_a
fb.com/ggalleriaaBLM.

GALERIA A

O Teatro Garagem Fuscalhaço é a sede do Grupo Manifesta de 
Teatro. Trata-se de um teatro de bolso, que oferece diversas 
atividades culturais como teatro, dança, apresentações musicais, 
sessões de cinema, workshops e muita diversão para toda a 
família.

Endereço: R. Luiz Sadaki Hossaka, 121 – Jd. Sta. Terezinha.
Contato: (12) 3971-1617 | (12) 99619-2468
Redes Sociais: fb.com/teatrogaragemfuscalhaco
instagram.com/grupomanifesta.
Redes Sociais: www.grupomanifesta.com.br

FUSCALHAÇO

Casarão da Adelaide é uma espaço cultural localizado na 
antiga residência da pintora Adelaide Azevedo de Mello, artista 
sambentista que fazia afrescos (arte em igrejas), e oferece 
diversos espaços aconchegantes, como a com biblioteca livre, 
lojinha e a comedoria literária, com cardápio cultural de 
diversas regiões do Brasil e do mundo entre outras delícias, com 
apresentações artísticas as sextas e sábados. O local também 
abriga a sala Eugênia Sereno (que homenageia a escritora 
sambentista com o livro "O Pássaro da Escuridão", ganhador do 
prêmio Jabuti em 1966), que promove diversas atividades 
culturais durante o ano.

Endereço: R. Pintora Adelaide de Azevedo Mello, 451 - Centro.
Horário de funcionamento: quinta a domingo, das 12h às 22h.
Contato: (12) 9 9797-1187 | culturaintegrarte@gmail.com.
Redes Sociais: Instagram.com/espacodeleituraearte
Instagram.com/nossocafe.literario
Facebook.com/espacodeleiturarte

CASARÃO DA ADELAIDE E ESPAÇO DE
LEITURA E ARTE “EUGÊNIA SERENO”

ESPAÇOS CULTURAIS
Quem visita São Bento também encontra espaços culturais para 
curtir na cidade. São locais ativos e vivos que oferecem 
programações variadas, como cursos, apresentações, 
exposições, entre outras atividades.



No prédio conhecido como Paço Municipal atualmente funciona 
a Câmara de Vereadores de São Bento do Sapucaí. De 
propriedade do Sr. José Antônio Machado, o Juca Machado, ele 
abrigou o Cinema Santa Terezinha, em 1929. O Cinema 
encerrou suas atividades em 1942, quando a propriedade era 
do Dr. Eclides Fróes. O prédio também já foi residência de 
fazendeiros da época do povoamento de São Bento do Sapucaí 
e propriedade do Sr. Quinzinho Portugal (dentista), na antiga 
Rua do Comércio. Nos anos de 1950, tornou-se Paço Municipal 
e, em 2008, passou a ser a sede da Câmara.

Endereço: Rua Sargento José Lourenço, 190 - Centro.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Fotos: Acervo da prefeitura, acervo particular dos 
empreendimentos e movimentos, Geraldo Francisco da Silva, 
Erik Cunha, Kauhan Teixeira, Maria Clara Thomaz, Rafaella 
Teixeira, Rubens Costa.

ARQUITETURA SINGULAR
São Bento também se destaca pela sua arquitetura. Caminhando 
pelas nossas ruas é possível observar casarões que remontam o 
século XVIII, além de casas e estabelecimentos ornamentados 
com mosaicos de azulejos, que deixam a cidade ainda mais 
charmosa.

Tudo começou em 2008 durante a reforma da capelinha na 
propriedade do artista plástico  ngelo Milani (situada na Rua 
Treze de Maio), que teve a idéia de ornamentar a fachada com 
mosaicos compostos por formas abstratas, que fazem referência 
tanto as típicas divisões dos mastros de São João, quanto ao seu 
próprio trabalho. Ela foi toda ornamentada com cacos de 
louças, pedaços de vidros e azulejos, dejetos industriais 
reaproveitados, entre outros materiais. Pouco tempo depois, uma 
outra capela foi decorada com mosaicos na Avenida Sebastião 
de Melo Mendes, no caminho para a Pedra do Baú.

Capelinha 1
Endereço: Rua Treze de Maio, 217 - Centro.
Funcionamento: finais de semana e feriados, das 8h às 18h (de 
segunda a sexta, marcar horário ou chamar na casa ao lado).

Capelinha 2
Endereço: Avenida Sebastião de Melo Mendes - Centro.
Funcionamento: aberta todos os dias.

CAPELINHAS DE MOSAICO

A Igreja Matriz é uma das construções mais antigas da cidade! 
Feita no estilo colonial pelos escravos em taipa de pilão, ela 
abriga obras de renomados pintores, como Adelaide Amaral, 
artista da cidade, e é o primeiro edifício tombado oficialmente 
no município, o que é um marco em sua história e também para 
a população.

Endereço: Praça Cônego Bento de Almeida.
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 19h.
Contato: (12) 3971-2227.

IGREJA MATRIZ

Um dos prédios mais antigos de São Bento do Sapucaí, 
construído em 1909. Em 11 de agosto de 1915 passou a se 
chamar Grupo Escolar Coronel Ribeiro da Luz. Lá ainda 
funciona o Ensino Fundamental, que é muito bem conceituado na 
região. O prédio foi tombado dado o alto valor histórico na 
evolução educacional do Estado de São Paulo e pela sua linda 
estrutura.

Endereço: Av. Dr. Rubião Júnior, 416 - Centro.
Horário de funcionamento: somente para contemplação do 
lado de fora.

GRUPO ESCOLAR

CÂMARA MUNICIPAL

Acompanhe as redes sociais oficiais da Secretaria de Turismo:

SÃO BENTO
DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL


