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NO CAMINHO
1 Japan House
2 Casa das Rosas

3 Grafite Oscar Niemeyer
4 Sesc Av. Paulista
5 Itaú Cultural

6 Capela Santa Catarina
7 Fundação Casper Líbero

8 Centro Cultural Fiesp
9 Parque Trianon
10 Masp

Avenida mais famosa da cida-

Um passeio imperdível é visitar

de, a Paulista foi, inicialmente,

a Paulista aos domingos, quan-

lar da oligarquia cafeeira. Com

do praticamente todos os qua-

as transformações na economia

se 3km de extensão da avenida

brasileira, os casarões que to-

ficam abertos para o público e

mavam a região deram lugar a

fechados para os carros.

grandes edifícios empresariais.

Palco de grandes eventos, como

Hoje é um local plural, reple-

o Réveillon e a Parada do Orgu-

to de opções de cultura e lazer

lho LGBT, é parada obrigatória

para todos os gostos.

para turistas e paulistanos.

11 Parque Mário Covas
12 Conjunto Nacional

13 Paróquia S. Luís Gonzaga
14 Instituto Moreira Salles
15 Cine Belas Artes
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JAPAN HOUSE

CASA DAS ROSAS

GRAFITE OSCAR NIEMEYER

Centro cultural inaugurado em

Remanescente dos casarões do

Impressionante arte de Eduar-

2017, com apoio do próprio con-

período do café. Essa casa, pro-

do Kobra, homenageia o maior

sulado do Japão em São Paulo.

jetada pelo escritório de Ramos

nome da arquitetura brasileira.

Exposições gratuitas com temá-

de Azevedo, recebe exposições

É melhor visualizável a partir

ticas ligadas à cultura japonesa.

relacionadas à literatura e poesia.

da calçada em frente à Casa

Av. Paulista, 52 - (11) 3090-8900

Av. Paulista, 37 - (11) 3673-1883

das Rosas.

www.japanhousesp.com.br

www.casadasrosas.org.br

SESC AV. PAULISTA

ITAÚ CULTURAL

CAPELA SANTA CATARINA

Esta unidade da rede Sesc se

A instituição recebe diversas

A centenária capela remonta

destaca pelo mirante no 17º an-

exposições gratuitas. Também

ao período quando a avenida

dar e a comedoria no 16º, com

conta com o Espaço Olavo Setú-

era habitada pela elite cafeeira.

vistas espetaculares da avenida.

bal, que conta a história do Brasil

Parte do complexo do Hospital

Av. Paulista, 119 - (11) 3170-0800

por meio da arte.

Santa Catarina.

www.sescsp.org.br

Av. Paulista, 149 - (11) 2168-1777

Av. Paulista, 200 - (11) 3016-4374

www.itaucultural.org.br

FUNDAÇÃO CASPER LÍBERO

CENTRO CULTURAL FIESP

PARQUE TRIANON

É sede de diversos veículos de co-

O Centro Cultural FIESP é um es-

Inspirado nos parques parisien-

municação, além de faculdade,

paço plural que abriga exposi-

ses, de onde herda o nome, era

cinema e teatro. Casper Líbero foi

ções gratuitas. Na fachada do

local onde a aristocracia cafeei-

o idealizador da Corrida de São

edifício há um gigantesco painel

ra utilizava como lazer. Preserva

Silvestre.

de LED que é ativado a noite.

parte original da Mata Atlântica.

Av. Paulista, 900 - (11) 3170-5643

Av. Paulista, 1313 - (11) 3322-0050

R. Peixoto Gomide, 949 - (11) 3253-

www.fcl.com.br

www.centroculturalfiesp.com.br

4973

MASP

PARQUE MÁRIO COVAS

CONJUNTO NACIONAL

O famoso Museu de Arte de São

Abriga uma das Centrais de In-

Inaugurado em 1958, vai além

Paulo conta com um vão livre de

formações Turísticas. Ao lado

de um centro de compras: abri-

74 metros de extensão. Abriga ri-

se encontra o Palacete Joaquim

ga restaurantes, casa de shows,

quíssimas obras de artes, de artis-

Franco de Mello, que resistiu às

cinema, além da Livraria Cultu-

tas de diversas eras e origens.

transformações da cidade.

ra, a maior da cidade.

Av. Paulista, 1578 - (11) 3149-5959

Av. Paulista, 1853 - (11) 3253-4973

Av. Paulista, 2073 - (11) 3179-0109

www.masp.org.br

www.ccn.com.br

PARÓQUIA SÃO LUÍS
GONZAGA

INSTITUTO MOREIRA
SALLES

CINE BELAS ARTES

Igreja em estilo neoclássico, foi

Inaugurado em 2017, é um es-

cidade, foi inaugurado em 1967.

inaugurada em 1935 e é parte inte-

paço dedicado a exposições fo-

Tem como tradição exibir filmes

grante do complexo São Luís, que

tográficas e audiovisuais. Conta

de fora dos grandes circuitos.

reúne colégio e centro de eventos.

com mirante no 5º andar.

R. da Consolação, 2423 - (11) 2894-

Av. Paulista, 2378 - (11) 3231-5954

Av. Paulista, 2424 - (11) 2842-9120

5781. www.cinebelasartes.com.br

www.saoluis.org.br

ims.com.br

www.cidadedesaopaulo.com

Um dos últimos cinemas de rua da

