roteiros autoguiados
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1 Chácara Lane
2 Cemitério da Consolação
3 Shopping Frei Caneca

4 Baixo Augusta
5 Parque Augusta - Prefeito

Bruno Covas
6 Hotel Ca’d’Oro
7 Praça Roosevelt
8 Igreja N.S. da Consolação
9 Minhocão
10 Biblioteca Mário de
Andrade
11 Novotel Jaraguá
12 Rua Avanhandava
13 Museu Judaico

A região do Baixo Augusta

de estudiosos a descolados, o

(nome que comumente é dado

que ajuda a caracterizar o lo-

a este lado da rua) e Frei Ca-

cal como um dos cantos mais

neca, é repleta de conexões.

alternativos da cidade.

Conexão entre Higienópolis e

A vida noturna efervescente

a Bela Vista, entre a Paulista e

se mistura com importantes

o Centro e entre uma cidade

centros culturais e templos

mais antiga e uma jovem e mo-

religiosos.

derna. Ao mesmo tempo é um

Um passeio por essas ruas é

ponto de encontro de diversas

garantia de boas experiências

tribos: de roqueiros a rappers,

e descobertas.

Legenda
Sugestão de rota
Estação de metrô
Área do Mapa

Biblioteca Mário de Andrade

Uma homenagem aos 468 anos da cidade de São Paulo

© Jose Cordeiro / SPTuris
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CHÁCARA LANE

BAIXO AUGUSTA

Parte do Museu da Cidade, é re-

CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO

manescente de uma antiga chá-

Uma das primeiras necrópoles

da noite paulistana, o Baixo Au-

cara do século XIX. Tombada

da cidade. Abriga dezenas de

gusta é um local conhecido pe-

pelo Conpresp desde 2004.

artes tumulares de destaque. Se

los diversos bares, ligados mais

R. da Consolação, 1024 - (11) 3116-6225

tornou o último lar de dezenas

à cultura alternativa da cidade.

museudacidade.prefeitura.sp.gov.br

de celebridades.

Rua Augusta, entre a Avenida Paulista

R. da Consolação, 1660 - (11) 3256-5919

e a Praça Roosevelt.

© Jose Cordeiro / SPTuris

SHOPPING FREI CANECA
Tradicional shopping da região,
além de lojas e serviços, conta
com a presença de 3 teatros e
salas de cinema.

PARQUE AUGUSTA PREFEITO BRUNO COVAS
O terreno foi ocupado pelo Palacete Uchôa, entre 1902 e 1962.
Oficialmente inaugurado em 2021,
seu nome homenageia ao finado

R. Frei Caneca, 569 - (11) 3472-2075
www.freicanecashopping.com

Um dos pontos mais badalados

prefeito Bruno Covas.

Cemitério da Consolação

R. Augusta, 200

HOTEL CA’D’ORO

PRAÇA ROOSEVELT
é

IGREJA N.S. DA CONSOLAÇÃO

Inaugurado em 1953, é um dos

Local

últimos hotéis de luxo indepen-

possivel

skatistas,

Atual construção de 1909, esta

dentes da cidade de São Paulo.

grafiteiros e artistas. Endereço

belíssima igreja neogótica marca

Também abriga um restaurante.

de teatros alternativos como

o início da subida da Rua da Con-

R. Augusta, 129 - (11) 3236-4300

“Os Satyros”, “Parlapatões” e o

solação, até a Avenida Paulista.

www.cadoro.com.br

“Teatro do Ator”.

R. da Consolação, 585 - (11) 3256-5356

democrático,
encontrar

onde

www.igrejadaconsolacao.com.br

MINHOCÃO

Praça Roosevelt
© Jose Cordeiro / SPTuris

Nos finais de semana e feriados
o Elevado João Goulart é aberto à população. De lá é possível avistar dezenas de grafites
de artistas consagrados.

BIBLIOTECA MÁRIO DE
ANDRADE
Uma das mais importantes bibliotecas públicas de São Paulo, possui mais de 3 milhões de itens em
seu tombo.
R. da Consolação, 94 - (11) 31509457. www.bma.sp.gov.br

NOVOTEL JARAGUÁ

RUA AVANHANDAVA

MUSEU JUDAICO

Já foi sede do jornal O Estado

O quarteirão inicial da rua é ocu-

Localizado na antiga sede do

de São Paulo. O nome faz re-

pado por diversos restaurantes,

Templo Beth-El, um patrimônio da

ferência ao pico e ao seu signi-

incluindo três da “rede Mancini’:

comunidade judaica em São Pau-

ficado: “senhor do vale”. Mural

Famiglia Mancini, Pizzaria Famiglia

lo, é um edifício de arquitetura bi-

externo do artista Di Cavalcanti.

Mancini e Restaurante Mancini.

zantina, repleto de simbolismos.

R. Martins Fontes, 71 - (11) 2802-7000

Famiglia Mancini: (11) 3151-6477

R. Martinho Prado, 128 - (11) 3258-

www.famigliamancini.com.br

1396. www.museujudaicosp.org.br

www.cidadedesaopaulo.com

