ATRATIVOS TURÍSTICOS
Memorial Casa Libanesa – Espaço Cultural de Cravinhos
Rua XV de Novembro, 259, Centro.
Local público, com realização de eventos, exposições, atividades culturais, com
entrada gratuita.
São realizadas: Mostra de artes de artistas locais e regionais, tendo como objetivo
fomentar, valorizar e divulgar o artista. No local também são realizadas palestras,
exposições, Oficinas Culturais, curso de iniciação teatral, apresentações teatrais,
entre outros.
Capacidade: 200 pessoas.

Museu de História Natural “Wladimir Chaves”
Rua Corifeu de Azevedo Marques, 71.
Local público, com exposição de animais e plantas nativas, com entrada gratuita.
Capacidade: 100 pessoas.
Tem como objetivo fomentar a Educação Ambiental, realizando exposições fixas e
itinerantes. Conta com um grande acervo de animais taxidermizados (empalhados)
e busca ressaltar a diversidade da fauna brasileira, como animais marinhos, de
cerrado, pré-históricos, fossilizados, entre outros. O museu conta com atendimento
monitorado e previamente agendado, sendo que a entrada é gratuita.

Igreja Matriz de São José
Avenida Rita Cândida Nogueira, 555, Centro.
Igreja matriz da paróquia centenária da cidade, que está em processo de
restauração.
Capacidade: 600 pessoas

Capela de Santos Reis
Rua Máximo Glingani, s/n.
Capela dedicada aos Santos Reis, onde acontece o tradicional encontro anual de
Folia de Reis.
Capacidade: 200 pessoas - área interna da capela.

Igreja Matriz de Santa Luzia
Avenida Pedro Amoroso, 1285, João Berbel II.
Igreja matriz da segunda paróquia da cidade, que está em processo de ampliação.
Capacidade: 500 pessoas.

Esculturas da Via Sacra
Avenida Pedro Amoroso, 1285 – Praça Joaquim José da Silva - Praça Da Igreja
Matriz De Santa Luzia
As esculturas se encontram em um dos muros da praça da igreja santa luzia, o
local é aberto e a visitação e é gratuita.

Portal do Caminho da Fe
Avenida Pedro Amoroso (Praça da Igreja Matriz de Santa Luzia)
O mais imponente Portal de todo Caminho da Fé, monumento dedicado ao roteiro
de peregrinos, localizado em praça pública, com acesso à visitação gratuita.
Capacidade:1000 pessoas.

Coreto da Praça Central
Avenida Rita Cândida Nogueira, s/nº - Centro.
Na praça central da cidade acontece a tradicional apresentação da Banda Maestro
Pedrinho, aos domingos, após as 20h, com grande participação de pessoas e
feirinha na praça. A participação nas apresentações é gratuita.
Capacidade: 3000 pessoas

Estação Ferroviária Velha de Cravinhos
Praça Júlio Pedro Pontes, 15 - Centro.
No local funciona um Centro Cultural, com apresentações, exposições e atividades
gratuitas para a população. Capacidade: 500 pessoas
A estação de Cravinhos foi inaugurada em 1883. "Nesta época, o povoado já
contava várias casas aglomeradas ao longo de uma estrada, a atual rua do
Bonfim" (Folha da Manhã, 20/7/1958). "A estação (em 1883) resumia-se a um
pequeno e acanhado prédio, com compartimentos bastante singelos, necessários
aos serviços mais urgentes da Estrada" (F. Gomes, 1922).

Parque Ecológico Fazendinha Dr. Renato e Armando Pagano
Avenida Salvador Pagano, s/n – Centro.
Local público, com atividades físicas, caminhada, ciclo faixa, academia ao ar livre e
são realizados eventos públicos com entrada gratuita.
Capacidade: 6.000 pessoas

Brinquedoteca municipal de Cravinhos “Zé Cabeleira”
Endereço: Rua Dias da Costa, 367 - Centro.
Fone: (16) 3951-2081
Fundada no ano de 2004, e desde esse momento se transformou em uma
referência estadual, inclusive recebendo visitas de primeiras-damas e
representantes de entidades filantrópicas de todo o Estado de São Paulo.
Com um trabalho sério, responsável e de muito empenho por parte das
brinquedistas, a Brinquedoteca é a única da região em realizar atividades lúdicas
interagindo com a aprendizagem de cada aluno. O livro de presenças, que é
assinado por todos os professores que passam pelo local já contabiliza 39.647
visitantes desde a sua fundação.

Pista de Skate
A Praça do Jardim Itamarati ganhou recentemente uma Pista de Skate totalmente
remodelado e aberta para os praticantes da modalidade. No local, além de praticar
o esporte, ainda pode se ter uma bela paisagem e área de descanso e passeio.
Local é aberto ao público e tem entrada gratuita.

Igreja Nossa Senhora Aparecida
A Igreja está localizada na Rua Dias da Costa, no bairro Jardim Itapuã, e é aberta
ao menos duas vezes na semana para que a comunidade local possa fazer suas
orações, pedidos e agradecimentos. Pertencente a Paróquia Santa Luzia, que
organiza e
promove
celebrações no
local sempre que
possível.

Praça Central
A Praça “Manoel Arantes Nogueira” – Praça Central, em Cravinhos, sempre foi um
grande destaque por toda a região, sendo na década de 70 considerada a mais
bela da região de Ribeirão Preto. Construída em 1905 teve a sua maior reforma
entre 1929 e 1933 quando foram realizados o calçamento, a pérgula (onde hoje se
encontra o banheiro público) e o coreto.
As retretas dominicais, no Coreto que se encontra no local, chama a atenção e
guarda um pouco do ar interiorano. As famílias se reúnem e se divertem no local.

Estádio Municipal “Bela Vista”
O tradicional estádio já recebeu diversas equipes profissionais que disputam
importantes campeonatos nacionais e internacionais. No ano de 2007, o time do
Sport Club Corinthians Paulista se utilizou do local por diversas vezes. Também já
passaram pelo local Palmeiras, Portuguesa, Tupi (MG), Red Bull, Oeste, Mirassol,
Botafogo de Ribeirão Preto, Comercial (SP), entre tantos outros clubes que
quando estão jogando no interior paulista escolhem o Estádio Municipal “Bela
Vista” para fazer seus treinamentos.
O local pode ser visitado de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 11h e das 13h às 18h. A
entrada é gratuita.

