ACONTECE em SP
Especial Bienal Internacional do Livro
Bem-vindo a São Paulo!

Bienal Internacional do Livro

© Divulgação

Aproveite sua vinda para a
26a Bienal Internacional do Livro
e descubra outras experiências
incríveis que a cidade de São
Paulo tem para te oferecer!
E para facilitar sua escolha e
curtir São Paulo como um verdadeiro paulistano, separamos
algumas dicas para você.
Confira e divirta-se!
www.cidadedesaopaulo.com
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Theatro Municipal

São Paulo é uma cidade
global, contemporânea,
cheia de estilos e costumes.
Por toda sua grandiosidade
e diversidade, há incontáveis
passeios possíveis, todos
com diversão garantida.

Mas alguns deles são
realmente imperdíveis.
Confira 30 programas para
você não ficar de fora do
melhor de São Paulo.
Clique aqui e saiba mais!

LIVRARIAS DE SP

Clique aqui e saiba mais!

FESTA DE SÃO VITO
Os amantes da culinária italiana poderão aproveitar as
delícias da tradicionalíssima
Festa de São Vito, que acontece no bairro do Brás, até 17 de
julho. Já são mais de 100 anos
em que a Paróquia de São Vito
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MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Reinaugurado em 2021 com
acervo atualizado, o museu
traz em sua exposição de longa
duração, experiências e instalações inéditas, como “Línguas
do Mundo”, que destaca 23 das
mais de 7 mil línguas faladas
hoje no mundo; “Falares”, que
apresenta os diferentes sota-

ques e expressões do idioma no
Brasil; e “Nós da Língua Portuguesa”, com a língua portuguesa no mundo, seus laços,
embaraços e a diversidade cultural da Comunidade de Países
falantes da Língua.
Clique aqui e saiba mais!

reúne as mammas e nonnas
mais experientes da colônia
italiana para preparar os pratos
mais famosos. Descubra!
Clique aqui e saiba mais!

Museu da Língua Portuguesa

TIM BURTON

Exposição Tim Burton

© Reprodução @artedetimburton Instagram

Chamada “A Beleza Sombria
dos Monstros: 13 Anos da Arte
de Tim Burton”, a exposição
permite que o público mergulhe na atmosfera peculiar
e fantástica das criações do
pintor, ilustrador e cineas-

LOCAIS TEMÁTICOS
Restaurantes, bares e cafés
temáticos estão por toda parte. Que tal conhecer alguns
deles? Selecionamos locais
que oferecem não apenas
refeições deliciosas, mas sobretudo decoração especial
e experiências inusitadas!

ta que dirigiu filmes como
Edward Mãos de Tesoura,
Alice no País das Maravilhas,
Dumbo e A Fantástica Fábrica
de Chocolate.
Clique aqui e saiba mais!

Vassoura Quebrada

Se você é fã da saga Harry
Potter, curte videogames,
super heróis e todo o universo geek, aprecia a cultura
medieval ou circense, então
corra para conferir!
© Divulgação
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Festa de São Vito
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a casa de inúmeras livrarias que
se espalham por toda a cidade
com produtos para o público
que aprecia essa arte. Confira
algumas indicações de lugares
interessantes para conhecer.

© Ciete Silvério

São Paulo é conhecida como
a capital da cultura no Brasil.
Quando se fala em literatura,
a cidade além de ser palco da
Bienal Internacional do Livro,
recebe feiras de editoras, saraus,
festas literárias e muitas atividades ligadas à leitura. E é também

Livraria da Tarde

Clique aqui e saiba mais!
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FÉRIAS EM SP
O mês de julho chegou, e
com ele, as tão esperadas
férias escolares. Que tal levar
a criançada para passear pela
cidade? Aqui, diversão para o
público infantil é o que não
falta! Tem novidades, como a
exposição imersiva “Mundo

Catavento Cultural

Pixar” e o musical “O Mágico de
Oz”, além de diversos atrativos,
contemplados no Guia da
Cidade para crianças, como o
Catavento Cultural, Zoológico de
São Paulo e Aquário de São Paulo.
Clique aqui e saiba mais!

Sucesso nos cinemas do
mundo inteiro, o musical chega
aos palcos do Teatro Claro SP.
A história se passa na Califórnia,
nos tempos da brilhantina,
onde a popular Sandy e o
metido Danny se conhecem
em um verão inesquecível e

Grease - O Musical

Clique aqui e saiba mais!

PORTINARI PARA TODOS
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Portinari para Todos

A exposição “Portinari para
todos” revisita a obra de um
dos grandes ícones da arte do
século 1920 de uma forma
inédita, proporcionando uma
experiência imersiva no universo do artista. A mostra é dividi-

da em três áreas expositivas no
MIS Experience. Uma delas traz
sete instalações interativas para
que o público conheça mais da
vida e do legado do artista.
Clique aqui e saiba mais!

MUSEU DO FUTEBOL

O Museu do Futebol – a paixão
nacional do brasileiro – é um
dos
mais visitados da cidade, e
IVOS
ATRATimpressiona e encanta, inclusive,
aqueles que não são tão fãs do
esporte bretão. Sua arquitetura
já é um destaque ao integrar
os espaços: o teto é a própria
arquibancada, uma passarela liga

Mirante Sampa Sky

os lados leste e oeste do prédio
e permite uma bela visão tanto
da Praça Charles Miller, quanto
do campo do estádio. Três eixos
norteiam o passeio pelo museu:
Emoção, História e Diversão.
Temas garantidos na visita!
Clique aqui e saiba mais!
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Museu do Futebol

A SELFIE PERFEITA
A cidade é cheia de cenários incríveis para uma selfie
perfeita, que renderão muitos clicks nas lembranças da
sua viagem. Um deles é o
Sampa Sky, edifício que fica
no Centro de São Paulo.
A foto vai fazer parecer que

você está flutuando nas
alturas! Outras dicas são o
Beco do Batman, pra quem
gosta de arte em grafite, e
a Avenida Paulista, cartão
postal da cidade.
Clique aqui e saiba mais!

FESTIVAL DE SOPAS

Casa das Rosas

faz sucesso há mais de cinco
décadas no maior entreposto
de alimentos da América Latina. A temporada 2022 vai até
28 de agosto.
Clique aqui e saiba mais!
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CASA DAS ROSAS
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Projetada pelo arquiteto Ramos
de Azevedo,TRoATcasarão
foi consIVOS
A
truído em 1935, época em que
a região da Paulista era ocupada por mansões dos barões de
café, e habitado até 1986. Em
1991, foi inaugurada como Casa
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Sopa de cebola gratinada

© Divulgação

Um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do inverno paulista, o festival atrai
milhares de pessoas todos os
anos, oferecendo semanalmente sete tipos diferentes de
caldos e cremes, dentre eles,
a famosa sopa de cebola, que
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se apaixonam. Quando voltam
às aulas, eles descobrem que
frequentam a mesma escola,
mas Sandy percebe que Danny
não é o mesmo cara romântico e
cavalheiro que demonstrava ser.
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GREASE - O MUSICAL

das Rosas – Espaço Haroldo de
Campos e tornou-se um refúgio dedicado às mais diversas
manifestações culturais, com
enfoque em poesia e literatura,
Clique aqui e saiba mais!

Especial Bienal Internacional do Livro

São Paulo Turismo
Rua Boa Vista, 280 - Centro
São Paulo / CEP:01014-908
+5511 2226-0400
www.spturis.com

Acompanhe os demais eventos que acontecem na
cidade! Acesse: www.cidadedesaopaulo.com

