Fundação Cultural de Jacarehy apresenta:

O seu lugar de memória

REALIZAÇÃO
Prefeitura Municipal de Jacareí

O projeto Itinerários Afetivos nasce para
valorizar lugares de memória e abrir espaço
para a identificação dos patrimônios
culturais de Jacareí junto à população.

Fundação Cultural de Jacarehy “José
Maria de Abreu”

Qual é o seu Itinerário Afetivo?

Guilherme Augusto de Campos Mendicelli
Presidente da Fundação Cultural de
Jacarehy

1º PASSO:
Grave um vídeo de até dois minutos, na
horizontal, contando sobre o lugar que
você tem uma ligação afetiva OU tire uma
foto com boa qualidade, descrevendo
sobre a memória com esse espaço em até
600 caracteres.
2º PASSO:
Entre no site da Fundação Cultural de
Jacarehy, vá até a página do Itinerários
Afetivos e preencha o formulário apresentado, anexando no final, o vídeo ou a
foto.
3º PASSO:
Aqui é com a gente! Iremos selecionar esse
material e começar a divulgar a partir do 1º
semestre de 2023, nos canais oficiais de
comunicação da FCJ.

Izaias Santana
Prefeito

Marcelo Lima
Diretor Geral
Selma Regina da Silva Fernandes
Diretora de Patrimônio
Elton Rivas
Diretor de Eventos
Patrícia Cruz
Diretora de Cultura
Natalee Neco
Assessora de Comunicação
Francielle Arantes
Criação Gráfica
Márcia Raquel Alves
Identidade Visual

Vamos conectar os espaços e histórias de
Jacareí e criar um grande Itinerário Afetivo
da cidade.

Participe:

fundaçãoculturaldejacareí

www.fundacaocultural.com.br

Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição

Parque dos eucaliptos

O Parque dos Eucaliptos é
tradicional na cidade e foi construído na década de 70. Localizado na
Avenida Nove de Julho, o local conta
com uma área de 28 mil metros
quadrados de paisagismo e
atrações para toda a família.

Centro devocional da fé dos
chamados “homens bons”, a
Igreja Matriz teve destaque no
período colonial devido a sua
magnitude e bom gosto
arquitetônico. As festas no Largo
da Matriz sempre atraíram os
devotos.

Av. Nove de Julho, s/n

Praça Padre Anchieta, 150

Mercadão

O Mercado Municipal original, em
taipa de pilão, teve sua construção
concluída no ano de 1906. Demolido
em 1959 para dar lugar ao novo,
inaugurado em 1962. Já em 2015, foi
renovado conforme configuração
atual.

Museu de Antropologia
do Vale do Paraíba
Sediada em um casarão datado
de 1857, o MAV, desde 1980 é um
museu regional que tem como
objetivo estudar e divulgar os
modos de viver, fazer e saber do
homem valeparaibano.

R. Dr. Lúcio Malta, 295

Rua XV de Novembro, 143

Capela Nossa Senhora do
Rosário

Praça Conde Frontin

A Praça Conde Frontin, também
conhecida como Largo do Bom
Sucesso, teve sua obra iniciada
em 1914, por decreto do prefeito
Pompílio Mercadante, onde foi
construído um pequeno jardim.

A antiga Capela Nossa Senhora do
Rosário era de puro estilo
colonial-português, construída em
taipa, por mãos escravizadas. Em
1907, a primitiva Igreja foi demolida
para dar lugar ao novo templo.
R. Voluntário Gabriel Soares, 43

Localizado na Praça Conde Frontin

Pátio dos trilhos

Santa Casa

A estação de Jacareí foi inaugurada
em 2 de julho de 1876 pela E. F. do
Norte. Na época, a locomoção dos
trens propiciou prosperidade para
toda região.

A origem da Santa Casa de
Misericórdia de Jacareí é de 1850,
com a contribuição de líderes
políticos locais para início das
obras. Em 1861, a Santa Casa foi
oficialmente inaugurada.

Praça Raul Chaves, s/n

Rua Antônio Afonso, 119
Ilustração: Márcia Raquel Alves

