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Foi no centro que, em 25 de 
janeiro de 1554, São Paulo foi 
fundada: uma pequena vila 
que se transformou em cidade, 
e hoje é uma das maiores me-
trópoles da América Latina. 
A região, que já foi o polo eco-
nômico da capital, preserva 
a história por meio de monu-
mentos arquitetônicos, muitos 
deles que se transformaram 
em importantes centros cultu-
rais. Em uma simples caminha-
da pelas ruas do centro velho 
é possível entender um pouco 
da grandeza da nossa cidade.

 NO CAMINHO

 Edifício Matarazzo
 Praça do Patriarca
 Igreja de Santo Antônio
 Edifício Sampaio Moreira
 Mosteiro São Bento
 Ladeira Porto Geral
 Edifício Altino Arantes
 Edifício Martinelli
 B3
 CCBB
 Largo São Francisco
 Praça e Catedral da Sé
 Caixa Cultural
 Casa da Imagem / Solar 

da Marquesa
 Páteo do Colégio 
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Conheça outros roteiros autoguiados:

• Ibirapuera

• Liberdade

• Avenida Paulista

• Baixo Augusta

• Centro Novo



EDIFÍCIO MATARAZZO
Atual sede da Prefeitura de 
São Paulo, pertenceu às Indús-
trias Matarazzo, até os anos 
1970, e ao banco Banespa. 
Possui visitas monitoradas ao 
jardim suspenso. 
Viaduto do Chá, 15 - (11) 3224-6000

ED. SAMPAIO MOREIRA
Inaugurado em 1929, pode ser 
considerado o primeiro arra-
nha-céu da cidade, com apenas 
12 andares. Abriga a mercearia 
Casa Godinho, uma das lojas 
mais antigas de São Paulo.
R. Líbero Badaró, 346 - (11) 3397-0000

ED. ALTINO ARANTES
Antiga sede do Banespa, e hoje 
o centro cultural Farol Santander 
(com mirante e café). De estilo art 
-decó, tem arquitetura inspirada 
no Empire State, de Nova York.
R. João Brícola, 24 - (11) 3553-5627

www.farolsantander.com.br

CCBB
Antigo prédio do Banco do Bra-
sil, este edifício eclético hoje é um 
dos principais centros culturais da 
cidade, que abriga exposições 
gratuitas, cinema e teatro.
R. Álvares Penteado, 112 - (11) 4297-

0600. www.ccbb.com.br/sao-paulo/

CAIXA CULTURAL
Um centro cultural localizado em 
antigo edifício da Caixa Econômi-
ca Federal, que conta com expo-
sições gratuitas. No último andar 
se encontra o museu da Caixa.
Praça da Sé, 111. - (11) 3321-4400

www.caixacultural.com.br

PRAÇA DO PATRIARCA
Homenageia a José Bonifácio, 
patriarca da independência 
do Brasil. Foi revitalizada em 
2002, projeto de Paulo Mendes 
da Rocha, que também assina o 
pórtico existente no local.

MOSTEIRO DE SÃO BENTO
A atual construção do mostei-
ro data de 1922. Aos domingos 
ocorre missa com canto grego-
riano. Vende doces e pães pro-
duzidos pelos monges, e realiza 
brunches após as missas. 
Lgo. São Bento, s/nº - (11) 3328-8799

EDIFÍCIO MARTINELLI
O primeiro a ultrapassar 30 an-
dares, de estilo eclético, foi indire-
tamente projetado pelo fundador, 
Giuseppe Martinelli, que viveu na 
mansão localizada no topo. 
Av. São João, 35 - (11) 3116-2777

www.prediomartinelli.com.br

LARGO SÃO FRANCISCO
Abriga igrejas centenárias, de 
grande importância histórica e 
religiosa, e a  Faculdade de Di-
reito da USP, cujo atual prédio 
ocupa local de antigo mosteiro.
Lgo. São Francisco, 95 - (11)  3111-

4000. direito.usp.br

CASA DA IMAGEM E 
SOLAR DA MARQUESA
Casarão de 1880 que abriga ex-
posições de fotografias do acervo 
municipal. Já o Solar foi residên-
cia da Marquesa de Santos e hoje 
recebe exposições temporárias.
R. Roberto Simonsen, 136 - (11) 3116-6210

IGREJA DE STO ANTÔNIO
Uma das igrejas mais antigas da 
cidade, e mais antiga do centro 
histórico, cujas fundações datam 
de 1592 e altar original, em esti-
lo barroco, de 1780.
Praça do Patriarca, 49 - (11) 3242-2414

LADEIRA PORTO GERAL
Entrada para um dos maiores 
centro de comércio popular da 
América Latina, a rua 25 de 
Março, onde podemos encontrar 
diversos tipos de produtos. Na 
região está localizado o tradi-
cionalíssimo Mercado Municipal. 

B3
Um dos corações da economia bra-

sileira, onde são negociadas ações 

e outros papéis. O edifício recebe 

visitações e possui espaço expositi-

vo que conta a história da instituição.

R. XV de Novembro, 275. 0800-

202-2863. www.b3.com.br

PRAÇA E CATEDRAL DA SÉ
Uma das mais famosas igrejas 
da cidade, cuja primeira versão 
data de 1591. A catedral neogóti-
ca foi inaugurada em 1954, no IV 
Centenário de SP. Na Praça da 
Sé está o marco zero da cidade.
Praça da Sé, s/nº - (11) 3107-6832

PÁTEO DO COLÉGIO
Local de fundação da cidade, 

em 25 de janeiro de 1554. A atual 

construção é uma réplica que data 

de 1979, mas há um muro da edifi-

cação original, em taipa de pilão.

Pça. Pateo do Collegio, 2 - (11) 3105-

6899. www.pateodocollegio.com.br

www.cidadedesaopaulo.com


