roteiros autoguiados

CENTRO NOVO
9

Av
.S

ão

NO CAMINHO
1 Praça da República
2 Aquário Urbano
3 Edifício Copan
4 Edifício Itália

5 R. Barão de Itapetininga
6 Shopping Light
7 Theatro Municipal
8 Sesc 24 de Maio
9 Av. Ipiranga x Av. São

João
10 Galeria do Rock
11 Praça das Artes
12 Vale do Anhangabaú
13 Sampa Sky

ai

o

8

.J

.D

Ba

rã

o

de

in
ia

R

R.

é
os

13

10
no

M

de

Cr
is p

5

de

Ita

pe
tin

in

ga

6

7

11
12

A partir do século XX, o desen-

marcantes da paisagem ur-

volvimento de São Paulo, im-

bana da cidade.

pulsionado pelo café e, depois,

Uma parte de São Paulo mo-

pelas indústrias, motivou a ex-

derna e acolhedora,

pansão e urbanização de no-

serve de inspiração para ar-

vas áreas. E o chamado “Cen-

tes como música e grafite, e

tro Novo” surge, como uma

atrai visitantes com diversas

expansão do território inicial.

oportunidades, desde com-

A região passou a ser toma-

pras, nas inúmeras galerias

da por arranha-céus,

e lojas, a lazer e cultura, nos

que

se tornaram características

que

mirantes e centros culturais.

Theatro Municipal
© Jose Cordeiro / SPTuris
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PRAÇA DA REPÚBLICA

AQUÁRIO URBANO

EDIFÍCIO COPAN

Seu jardim foi projetado na dé-

O

Urbano

Foi projetado pelo arquiteto Os-

cada de 1890, assim como a

aproveita as fachadas cegas

car Niemeyer, no auge de sua

antiga Escola Caetano de Cam-

dos edifícios da redondeza e

carreira e inaugurado em 1954.

pos. Nos finais de semana ocorre

cria um ambiente imersivo, por

Seu icônico formato em S acom-

uma das mais famosas feiras de

meio do grafite.

panha o terreno.

arte e artesanato da cidade.

Esquina das ruas Bento Freitas e

Av. Ipiranga, 200 - (11) 3259-5917

Praça da República, s/nº

General Jardim

www.copansp.com.br

projeto

Aquário

R. BR. DE ITAPETININGA

Um dos maiores edifícios de São

Na Barão de Itapetininga e nas

© Jefferson Pancieri / SPTuris

EDIFÍCIO ITÁLIA
Paulo, com 44 andares, foi construído em 1956. Abriga o Terraço Itália, restaurante com vista
panorâmica da cidade.
Av. São Luís, 50 - (11) 2189-2929
www.terracoitalia.com.br

ruas próximas se encontram diversas galerias. Um dos exemplos é o Condomínio California
(nº 255), projeto de Oscar Niemeyer de 1951.

Praça da República

R. Barão de Itapetininga, s/nº

SHOPPING LIGHT

THEATRO MUNICIPAL

SESC 24 DE MAIO

O Ed. Alexandre Mackenzie foi

Ícone artístico e cultural de São

É uma das novas atrações da re-

construído nos anos 1920 para ser

Paulo, inaugurado em 1911. Se-

gião. Antigo prédio comercial,

a sede da Companhia Light, que

dia diversos espetáculos e rea-

transformado em centro cultural

fornecia eletricidade aos bondes.

liza visitas educativas guiadas.

e de lazer, com exposições gra-

Hoje é um moderno shopping.

Pça. Ramos de Azevedo, s/nº - (11)

tuitas ou a preços populares.

R. Cel. Xavier de Toledo, 23 - (11) 3154-

3053-2090

R. 24 de maio, 109 - (11) 3350-6300

2299. www.oshoppinglight.com.br

www.theatromunicipal.org.br

www.sescsp.org.br

AV. IPIRANGA X AV. SÃO
JOÃO

GALERIA DO ROCK
© Jose Cordeiro / SPTuris

É um dos primeiros shopping

A esquina cantada por Caetano
Veloso em “Sampa” é o encontro de duas grandes avenidas
que ajudaram a impulsionar o
desenvolvimento da cidade.

Praça das Artes

centers e ponto de encontro
de diversas tribos; há andares
dedicados a estúdios de tatuagem, lojas de discos e vestuário.
Av. São João, 439 - (11) 3331-1530
www.galeriadorock.com.br

PRAÇA DAS ARTES

VALE DO ANHANGABAÚ

SAMPA SKY

Complexo artístico criado para

É um local que já sediou eventos

Em um dos prédios mais altos de

ser uma extensão do Theatro Mu-

importantes, como Virada Cul-

São Paulo, o Mirante do Vale, há um

nicipal, onde grupos de dança e

tural e outros shows. Também é

aquário de vidro, onde o visitante

música realizam ensaios. Ocasio-

possível visitar o Centro Cultural

fica de pé sobre um piso super-resis-

nalmente ocorrem exposições.

dos Correios.

tente para admirar a cidade.

Av. São João, 281 - (11) 3225-8201

Centro cultural: Pça. Pedro Lessa, s/nº

Pça. Pedro Lessa, 110, 42º andar

www.theatromunicipal.org.br

- (11) 2102-3690

www.sampasky.com.br

www.cidadedesaopaulo.com

