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Museu Oceanográfico

Vida longa e próspera! 

Você sabe o que é geek? Geek é uma gíria da língua ingle-

sa que se refere às pessoas que se interessam por ciência e 

tecnologia, como informática e eletrônicos; além de curtir a 

cultura pop, como jogos, filmes, séries, histórias em quadri-

nhos, animes, fantasia e ficção científica.

Para os fãs dessa cultura, São Paulo é um paraíso. Aqui é pos-

sível encontrar desde ruas de comércio de equipamentos de 

tecnologia e lojas de produtos pop, até galerias de arte volta-

das ao desenho e ilustração, além de dinossauros mecatrôni-

cos, museus interativos, uma variedade de lojas, bares, cafés e 

hamburguerias temáticas, bibliotecas especializadas em gibis e 

mangás, megaeventos de cinema, informática e games. Exis-

tem ainda alternativos encontros dos grupos de cosplays, joga-

dores de RPG (Role Playing Game) e de swordplay – combate 

que mistura artes marciais e luta com espadas.

Se você não se considera um geek, aproveite para descobrir 

que, de alguma forma, esse mundo faz parte da sua vida. Afi-

nal, algumas dessas atrações certamente irão despertar a sua 

curiosidade. Então, não entre em pânico, e aproveite o me-

lhor que a cidade tem a oferecer aos curiosos e aficionados 

pela cultura pop! E que a Força esteja com você!

São Paulo Geek

Saiba mais sobre os principais pontos deste roteiro!
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Grandes Galerias São Paulo Geek

Find out more about these landmarks!

Live long and prosper! 

Do you know what a geek is? Geek is an English language 

slang term that refers to those who are interested in science 

and technology, such as computing and electronics; besides 

enjoying pop culture, such as games, comic books, movies, 

animes, series and sci-fi.

São Paulo is a paradise for geek culture fans. Here you can 

find entire streets specialized in products that go from tech-

nology equipment and pop articles to galleries dedicated to 

drawing and illustration, as well as mechatronic dinosaurs, 

interactive museums, a variety of thematic stores, hamburg-

ers, cafés and bars, libraries focused on comics and manga, 

games, technology and theater mega events. Besides that, 

there are alternative group meetings of RPG (Role Playing 

Game), cosplays and swordplay – a combat that mixes mar-

tial arts and sword fighting.

If you do not consider yourself a geek, take the opportunity 

to discover that, somehow, this world is part of your life. Af-

ter all, some of these attractions will certainly make you curi-

ous. So don’t panic and enjoy the best the city has to offer to 

the curious and pop culture enthusiasts! And may the Force 

be with you!
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Os geeks estão por toda parte! Em cada canto de São Paulo há 

locais que funcionam como ponto de encontro para diferen-

tes atividades. A seguir são apresentados alguns desses locais 

e a melhor forma de aproveitá-los. Espaços que com certeza 

deixarão você longe da tela do computador, porém mais co-

nectado com a ação real!

Pontos de Encontro / Meeting Points

Rua Santa Ifigênia

Geeks are everywhere! In every corner of São Paulo there are 

places that work as a meeting point for different activities. 

The following places are some of these locations and we will 

guide you how to best enjoy them. Places that will certainly 

keep you away from your computer screen, but more con-

nected to the real action!

Bairro da Liberdade

12 1312 13
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1. Rua Santa Ifigênia
Santa Ifigênia Street

Rua Santa Ifigênia, principal 

centro de comércio de pro-

dutos eletrônicos da cidade 

– com as novidades e lança-

mentos do mundo da tecno-

logia a preços convidativos – 

é também um paraíso geek. 

Computadores de última 

geração, os retrôs e mais re-

centes videogames e jogos 

do mercado, equipamentos 

de luz, instrumentos musi-

cais e variados tipos de dis-

positivos eletrônicos, como 

smartphones e tablets são 

as especialidades das lojas 

nessa rua. Próximo às datas 

comemorativas, como Natal 

e Dia das Crianças, é pos-

sível encontrar promoções 

especiais. Mas se os objetos 

de desejo forem câmeras e 

equipamentos para fotogra-

fia, opte pelas ruas 7 de Abril 

e Conselheiro Crispiniano, 

ambas situadas na região da 

República. 

Santa Ifigênia Street, the main 

trade center for electronic 

products – with news and 

releases from the world of 

technology at attractive prices 

– is also a geek paradise. Last 

generation computers, the retro 

style and newest consoles and 

games in the market, lighting 

equipment, musical instruments 

and many types of electronic 

devices such as smartphones 

and tablets are the specialties of 

the stores on this street. Close 

to holidays such as Christmas 

and Children’s Day, you can 

find special promotions. But 

if you dream about cameras 

and photographic equipment, 

choose 7 de Abril and 

Conselheiro Crispiniano Streets, 

both located in the República 

region.

Rua Santa Ifigênia - República

Próxima à estação Luz do metrô 

e da CPTM / Close to Luz Subway 

and CPTM station.

2. Rua Sete de Abril - República

Próxima às estações República e 

Anhangabaú do metrô. / Close 

to República and Anhangabaú 

subway stations.

3. Rua Conselheiro Crispiniano - 

República

Próxima às estações República 

e Anhangabaú do metrô. / Close 

to República and Anhangabaú 

subway stations.

4. Rua 25 de Março
25 de Março Street

Maior centro de comércio 

da América Latina e um dos 

principais pontos turísticos 

da capital, na Rua 25 de Mar-

ço é possível encontrar qua-

se tudo. A rua surgiu no sé-

culo XIX, quando imigrantes 

árabes abriram as primeiras 

lojas no local, mas sua fama 

teve início nos anos 60. Sem-

pre muito movimentada, a 

região da rua possui galerias 

especializadas que possuem 

lojas dedicadas à venda de 

produtos eletrônicos, video-

games e colecionáveis.

Major center of Latin America 

trade and specialist in 

diversity and low on 25 de 

Março Street, it is possible 

to find almost everything. 

The street appeared in the 

19th century when Arab 

immigrants opened their first 

stores in place, but his fame 

began in the 60s. Always 

very busy, the street area has 

specialized galleries which 

have stores dedicated to the 

sale of electronic products, 

videogames and collectibles.

Rua 25 de Março - Sé

Próxima à estação São Bento 

do metrô / Close to São Bento 

subway station.

5. Galeria do Rock
Rock Gallery

O Shopping Grandes Galerias 

é popularmente conhecido 

por “Galeria do Rock”. O apeli-

do foi dado ao local por seus 

frequentadores na década de 

1970, quando muitas lojas de 

discos se instalaram por lá. 

Controle de videogame 
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Hoje, nem só de rock vive a 

Galeria: em seus mais de 150 

pontos comerciais convivem 

uma enorme gama de estilos 

e tendências, tanto de perfil 

de público, quanto de produ-

tos e serviços oferecidos. Está 

sempre repleta de jovens e de 

antigos frequentadores que 

fazem pulsar seus corredores. 

Junto com lojas de discos, 

roupas, estúdios de tatuagem e 

piercing, estão também os ob-

jetos de desejo geek – como 

colecionáveis e camisetas com 

estampas variadas podem ser 

encontradas por toda a galeria.

Shopping Grandes Galerias is 

popularly known as “Galeria 

do Rock” (Rock Gallery). The 

nickname was given to the place 

by its customers in the 1970s, 

when many record stores had 

settled there. Nowadays, there 

is more in the gallery than just 

rock: in its more than 150 stores 

there is a huge range of styles 

and trends among the public 

profiles, products and services 

offered. It is always filled with 

young and old regulars who 

give life to its halls. Along with 

record stores, clothing, tattoo 

and piercing parlors, there are 

also the geeks’ object of desire 

– like collectibles, mangas 

and t-shirts with various prints 

can be found throughout the 

gallery.

Avenida São João, 439 - República

Segunda a sexta, das 9h às 19h; 

sábado, das 9h às 18h.

Monday to Friday, from 9 am to 7 

pm; Saturday, from 9 am to 6 pm.

+55 11 3331-1530

www.galeriadorock.com.br

Galeria do Rock

Galeria do Rock
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6. Bairro da Liberdade
Liberdade District

Ainda no centro de São Paulo 

está o curioso Bairro da Liber-

dade, reduto das comunida-

des japonesas e chinesas. Ali, 

turistas e moradores podem 

vivenciar toda a riqueza da 

cultura oriental, seja por meio 

da arquitetura, dos incríveis 

sabores nos mais variados res-

taurantes, dos mercadinhos, 

das lojas repletas de artigos 

para casa, dos animadíssimos 

bares de karaokê e até mes-

mo dos templos budistas. Em 

meio a tanta tradição, cultura e 

diversidade, é possível encon-

trar por suas ruas, lojas e mais 

lojas de quadrinhos japone-

ses, mangás, acessórios temá-

ticos, games, bonecos e pelú-

cias inspiradas nas produções 

nipônicas, artigos colecioná-

veis, camisetas com estampas 

e figurinos para cosplay. Na 

dúvida de onde encontrá-los, 

vá ao Sogo Plaza Shopping 

ou ao Shopping Trade Center, 

que é garantia de acerto. Ca-

racterizado pela diversidade, 

os shoppings reúnem todas 

as novidades adoradas pelos 

otakus (fãs de mangás, os 

quadrinhos japoneses) e cos-

plays. Se os figurinos disponí-

veis não agradarem, escolha 

uma das costureiras especia-

lizadas neste tipo peculiar de 

vestimenta e providencie a 

sua caracterização sob medi-

da. Constantemente, aos fins 

de semana, esses grupos cos-

tumam se encontrar na Praça 

da Liberdade, próximo à saída 

da estação do metrô que leva 

o nome do bairro.

Still in São Paulo downtown, 

there is the curious Liberdade 

District, a convergent spot of 

the Japanese and Chinese 

community. There, tourists 

and locals can experience the 

richness of oriental cultures, 

whether through architecture, 

the incredible flavors in various 

restaurants, grocery stores, the 

shops filled with housewares, 

lively karaoke bars and even 

the Buddhist temples. In the 

middle of so much tradition, 

culture and diversity, it is 

possible to find throughout 

its streets, endless stores to 

buy Japanese comics, manga, 

themed accessories, games, 

toys and teddies inspired by 

the Nipponese productions, 

collectibles, themed T-shirts 

and costumes for cosplay. 

If you do not know very well 

where to find them, go to Sogo 

Plaza Shopping or Shopping 

Trade Center, that you will 

certainly find them there. 

Characterized by diversity, 

the malls bring together all 

the news that otakus (manga 

fans, Japanese comics) and 

cosplays love. If the costumes 

available do not please you, 

choose one of the tailors 

specialized in this peculiar 

kind of clothing and get your 

on-demand characterization. 

Constantly, on weekends, 

these groups usually meet 

in Liberdade Square, near 

the exit of the homonymous 

subway station.

Sogo Plaza Shopping

Rua Galvão Bueno, 40 – Liberdade

Segunda a sábado, das 9h30 às 

19h30; domingo, das 10h às 19h.

Monday to Saturday, from 10 am to 

7:30 pm; Sunday from 10 am to 7 pm. 

+55 11 3209-3604

www.sogoplaza.com.br

Shopping Trade Center

Rua Galvão Bueno, 19 – Liberdade

Segunda, quarta e quinta, das 10h às 

19h; terça, das 12h às 19h; sexta, das 

8h às 20h; sábado, das 9h às 19h; 

domingo, das 9h às 17h.

Monday, Wednesday and Thursday, 

from 10 am to 7 pm; Tuesday, from 

12 pm to 7 pm; Friday, from 8 am to 

8 pm; Saturday, from 9 am to 7 pm; 

Sunday, 9am to 5pm.

18 19
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Parque Ibirapuera e 
Parque Villa-Lobos
Ibirapuera Park and 

Villa-Lobos Park

Passear no parque remete ao 

típico piquenique ao ar livre 

com direito a toalha xadrez 

e cesto de vime, mas para os 

geeks isso é muito elemen-

tar! Em alguns parques da 

cidade é possível vivenciar 

algo inusitado: verdadeiras 

batalhas medievais! Grupos 

de swordplay se encontram 

nos parques Ibirapuera e 

Villa-Lobos para travar árduas 

batalhas! A cena parece saída 

de um livro de história fantás-

tica. Vestidos como “cavalei-

ros” e “guerreiros medievais”, 

os clãs duelam utilizando es-

padas, machados, martelos, 

lanças, escudos e armaduras 

– todos feitos geralmente em 

PVC e revestidos de espuma. 

Perde quem sofrer dois gol-

pes primeiro, mas ganham 

todos pela diversão.

Walking around the park leads 

to the typical outdoor picnic 

with checkered tablecloth 

and wicker basket, but for 

geeks this is so elementary! In 

some city parks it is possible 

to experience something 

unusual: true medieval battles! 

Groups of swordplay meet  

Ibirapuera and Villa-Lobos 

Parks for arduous battles! The 

scene seems to come straight 

out of a history book. Dressed 

as “knights” and “medieval 

warriors”, the clans duel using 

swords, axes, hammers, spears, 

shields and armors - all usually 

made of PVC and coated with 

foam. The one who suffers 

two strikes first, game over, but 

everyone wins thanks to fun.

7. Parque Ibirapuera

Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n 

Ibirapuera

Todos os dias, das 5h às 23h. 

Daily, from 5 am to 11 pm.

Encontros do Grupo Draikaner no Parque Ibirapuera

+55 11 3889-3000

urbiaparques.com.br

Encontros do grupo Draikaner para jo-

gar swordplay, sempre aos domingos 

no Parque Ibirapuera. Consulte: www.

instagram.com/draikaner

Draikaner group meetings to play 

swordplay, constantly on Sundays at 

Ibirapuera Park. See: 

www.instagram.com/draikaner 

8. Parque Villa-Lobos

Av. Professor Fonseca Rodrigues, 

2001 - Alto dos Pinheiros

Todos os dias, das 5h30 às 19h. 

Daily, from 5:30 am to 7 pm.

+55 11 2683-6302

saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/parques 

e-reservas-naturais/parque-villa-lobos/

Encontros do grupo Darastrix 

para jogar swordplay, sempre aos 

domingos no Parque Villa-Lobos. 

Consulte: 

instagram.com/darastrixswordplay

Meetings of the Darastrix group 

to play swordplay, constantly on 

Sundays at Parque Villa-Lobos. See

instagram.com/darastrixswordplay
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(gi.bi.te.ca) sf. 1. Local onde ficam guardados, ordenados ou co-

lecionados gibis. 

Esta definição parece estar ok para muitos, mas para os geeks, gi-

biteca é muito mais que isso: é o local onde ficam guardadas as 

mais incríveis aventuras da chamada nona arte, de contos fantás-

ticos a histórias intergalácticas. Reúne, ao mesmo tempo, relíquias 

e sonhos de consumo, dos tradicionais super-heróis às graphic 

novels clássicas. Em São Paulo existem muitas delas! Confira.

Gibitecas / Comic Libraries

Biblioteca de São Paulo

Biblioteca Monteiro Lobato
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(com.ic li.brar.y) noun. 1. A place where the comics are stored, 

sorted or collected. 

This definition seems to be ok for many, but for geeks, comic book 

is much more than that: it is the place where the most incredible 

adventures of the so-called ninth art are kept, from fantastic tales 

to intergalactic stories. It brings together, at the same time, relics 

and consumer dreams, from traditional superheroes to classic 

graphic novels. In São Paulo there are plenty of them! Check it out!
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9. Gibiteca Henfil

A Henfil é a maior e mais an-

tiga gibiteca pública do Brasil, 

situada desde 1991 no Centro 

Cultural São Paulo. Seu nome 

é uma homenagem ao car-

tunista político Henrique de 

Souza Filho que, na década de 

1970, lançou a revista “Os Fra-

dinhos”, com abordagem bem 

humorada sobre a então situa-

ção política do país. A carreira 

de Henfil pode ser acompa-

nhada por painéis que contam 

sua história e mostram como 

os problemas históricos do 

Brasil parecem tão atuais. A 

gibiteca reúne uma coleção 

de mais de 10 mil títulos, en-

tre álbuns, quadrinhos, gibis, 

periódicos e livros de HQ, dos 

mais consagrados autores na-

cionais e internacionais, parte 

deles disponível para emprés-

timo aos usuários cadastra-

dos. Além disso, possui uma 

programação diversificada de 

palestras, oficinas, exibição de 

filmes e jogos. Jovens e adul-

tos se reúnem no local para 

longas conversas sobre seus 

personagens favoritos ou para 

se atualizarem. 

Henfil is the oldest and largest 

public comic library of Brazil, 

located since 1991 at the 
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Gibiteca Henfil

Centro Cultural São Paulo. 

Its name is a tribute to the 

political cartoonist Henrique de 

Souza Filho, who released the 

magazine “Os Fradinhos” in the 

70s, a humorously approach 

on the political situation of the 

country. Henfil’s career can be 

accompanied through panels 

that tell his history and show how 

historical issues of Brazil seem 

so present today. The comic 

library gathers a collection with 

over 10 thousand titles among 

comic books, graphic novels 

and magazines, from the 

highest regarded national and 

international authors, partially 

available for lending to registered 

users. Besides, it has a diversified 

schedule of workshops, talks, 

film exhibits and games. Young 

people and adults gather at the 

spot for long conversations 

about their favorite characters or 

to be tuned. 

Centro Cultural São Paulo

R. Vergueiro, 1000 – Paraíso

Gibiteca Henfil: terça a sexta, das 

10h às 20h; sábado, das 10h às 18h; 

Henfil Comic Library: Tuesday to Fri-

day, from 10 am to 8 pm; Saturday, 

from 10 am to 6 pm.

+55 11 3397-4090 

www.centrocultural.sp.gov.br
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10. Biblioteca Temática 
Viriato Corrêa
Viriato Corrêa 

Themed Library

Inaugurada em julho de 

1952, a Biblioteca Viriato 

Corrêa atuou principalmen-

te com um público infanto- 

juvenil, caminho que a le-

vou – em 2008 – a adotar 

a temática de “Literatura 

Fantástica”. Tudo começa 

pela ambientação: estantes 

tortas e pilastras inclinadas 

criam certo estranhamento, 

característico da tematiza-

ção. A programação, no en-

tanto, é a causa do espanto 

maior. Três vezes ao ano 

– geralmente nos meses de 

maio, agosto e novembro - 

acontece a “Fantástica Jor-

nada Noite Adentro”, evento 

que já trouxe temas como 

“Vampiros”, “Fim do Mun-

do”, “Zumbis”, “Horror”, “Ro-

bôs, Ciborgues e Androides”, 

“Medieval Fantástico”, “Uni-

versos Paralelos” e tantos 

outros. Na programação das 

Jornadas rola de tudo – mú-

sica, filmes, bate-papo, con-

tação de histórias, teatro, 

RPG, Live-Action (também 

chamado de Live-Action 

Role Playing, jogo de inter-

pretação ao vivo) e muito 

mais. Como o nome sugere, 

a programação acontece em 

horários não muito usuais, 

atravessando a madrugada. 

No horário “convencional”, 

os visitantes da biblioteca 

têm acesso ao acervo de 

mais de 3 mil livros, incluin-

Biblioteca Viriato Corrêa

do juvenil, infantil e quadri-

nhos, e mais de 2,2 mil gibis 

que, segundo a instituição, 

introduzem o leitor em um 

mundo diferente ao da per-

cepção habitual, seja pelo 

tema, atmosfera, situação, 

personagens ou linguagem.

Opened in July 1952, the Viriato 

Corrêa Library has gathered an 

audience mainly compound 

by kids and teenagers, a 

path that made it adopt - in 

2008 - the theme of “Fantasy 

Literature”. It all starts with the 

environment: crooked book 

stands and tilted pillars create 

an odd mood, characteristic 

of the theme. The schedule, 

however, causes greater 

astonishment. Three times a 

year - usually in the months of 

May, August and November - 

the “Fantastic Journey Into the 

Night” event is held, which has 

already brought about themes 

such as “Vampires”, “The end 

of the world”, “Zombies”, 

“Horror”, “Robots, Cyborgs and 

Androids”,“Medieval Fantasy”, 

“Parallel Universes” and many 

others. In the Journey’s 

schedules there’s something 

for everybody - music, movies, 

chats, storytelling, theater, RPG 

(Role Playing Game), Live-Action 

(also known as Live Action Role 

Playing) and much more. As the 

name suggests, programs start 

in unusual times throughout the 

night. During “normal hours”, 

visitors of the Library have 

access to the archive of over 

3 thousand books, including 

juvenile and children’s 
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literature and over 2.2 thousand 

comics that, according to 

the institution, through the 

theme, atmosphere, situation, 

characters or language, take 

the reader into a world different 

from normal perception.

Rua Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

Segunda a sexta, das 10h às 19h; 

sábado, das 10h às 17h.

Monday to Friday, from 10 am to 7 

pm; Saturday from 10 am to 5 pm.

+55 11 5573-4017 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias/cultura/bibliotecas/

bibliotecas_bairro/bibliotecas_m_z/

viriatocorrea/

11. Biblioteca 
Monteiro Lobato
Monteiro Lobato Library

Próximo ao centro, encontra-

-se a Biblioteca Monteiro Lo-

bato, inaugurada em 1936, 

como parte de um projeto de 

expansão da cultura, liderado 

pelo então Diretor do Depar-

tamento de Cultura da Prefei-

tura de São Paulo, Mário de 

Andrade. Nela está a Gibiteca 

que reúne aproximadamente 

3,5 mil exemplares de álbuns, 

gibis, mangás e RPG, disponí-

veis para empréstimo mediante 

cadastro. A biblioteca é respon-

sável pela publicação da Biblio-

grafia Brasileira de Literatura In-

fantil e Juvenil desde 1941 e se 

destaca pela coleção de obras 

raras do maior autor da litera-

tura infantil brasileira, Monteiro 

Lobato. A programação cul-

tural é intensa e conta com a 

Biblioteca Monteiro Lobato

apresentação de peças teatrais, 

saraus, leitura com mediação, 

cinema, oficinas, palestras, visi-

tas monitoradas e mais.

Near downtown, there is 

the Monteiro Lobato Library, 

opened in 1936, as a part of a 

cultural expansion program, 

lead by the Director of the 

Culture Department of the 

Mayor’s Office of São Paulo, 

Mário de Andrade. The library 

also has the gibiteca gathering 

approximately 3.5 thousand 

copies of albums, comics, 

manga and RPG, available 

for lending upon registration. 

The library is responsible for 

the publishing of the Brazilian 

Bibliography of Children’s and 

Juvenile Literature since 1941 

and is notable for the collection 

of rare works of the greatest 

author of Brazilian children’s 

literature, Monteiro Lobato. 

The cultural schedule is intense 

and includes the presentation 

of theatrical plays, soirées, 

mediated reading, cinema, 

workshops, talks, monitored 

visits and more.

R. General Jardim, 485 - Vila Buarque

Segunda a sexta, das 08h às 17h; 

sábado, das 10h às 17h.

Monday to Friday, from 8 am to 5 

pm; Saturdays, from 10 am to 5 pm.

+55 11 3256-4122 / 3256-4438

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias/cultura/bibliotecas/

monteiro_lobato/
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Biblioteca de São Paulo
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Biblioteca de São Paulo 
e Espaço de Leitura do
Parque da Água Branca
São Paulo Library 

and Reading Space of 

Água Branca Park

A Biblioteca de São Paulo e 

o Espaço de Leitura do Par-

que da Água Branca são ou-

tros dois espaços dedicados 

à literatura jovem. A moder-

na e premiada Biblioteca 

de São Paulo, localizada na 

Zona Norte, foi considerada 

a melhor biblioteca de 2016 

pelo Instituto Pró-Livro e fi-

nalista do International Ex-

cellence Awards de 2018. 

O Espaço de Leitura Água 

Branca tem seu acervo dis-

tribuído em casinhas de vi-

dro temáticas que ficam em 

meio ao verde na Zona Oes-

te. Embarque no mundo de 

descobertas de novas histó-

rias (e da própria cidade) e 

deixe sua imaginação levá-

-lo ao infinito e além!

The São Paulo Library and 

the Reading Space of Água 

Branca Park are two other 

spaces dedicated to juvenile 

literature. The modern and 

award-winning São Paulo 

Library is in the North Zone 

and was considered the best 

library of 2016 by Instituto Pró-

Livro and a finalist for the 2018 

London Book Fair International 

Excellence Awards. The Reading 

Space of Água Branca Park has 

its archive shared throughout 

thematic glass houses in the 

middle of the green area in the 

West Zone. Embark on a world 

of discovery of new stories (and 

the history of the city itself) and 

let your imagination take you to 

infinity and beyond!

12. Biblioteca de São Paulo - Parque 

da Juventude

Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru

Terça a domingo e feriados, das 9h30 

às 18h30/ Tuesday to Sunday and 

holidays, from 9:30 am to 6:30 pm

+55 11 2089-0800 

www.bsp.org.br

13. Espaço de Leitura - Parque da 

Água Branca

Av. Francisco Matarazzo, 455 -Barra 

Funda

Diariamente, das 6h às 20h

Daily, from 6 am to 8 pm

+55 11 2588-5918 

https://bsp.org.br/
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Quem pensa que museus são lugares chatos e tediosos, com 

um monte de coisas velhas que mais parecem a casa de nos-

sas bisavós, está totalmente enganado. São Paulo tem museus 

de temáticas tão diversificadas e que contam com recursos 

tecnológicos que provocam uma verdadeira revolução na for-

ma de transmitir o conhecimento. Transporte-se para uma das 

opções a seguir que a diversão é garantida.

Museus/ Museums

Museu Catavento

Museu da Energia de São Paulo

If you think museums are boring and tedious places, with 

old things that remind us of our great-grandmother’s 

home, you are entirely mistaken. São Paulo has museums 

with diverse themes and technological resources that 

cause a real revolution in the ways to transmit knowledge. 

Transport yourself to one of the following options and the 

fun will follow.

32 33
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14. Museu Catavento

Criado em 2009 com o ob-

jetivo de apresentar conhe-

cimentos relacionados à ci-

ência e ao meio ambiente, o 

Museu Catavento se conver-

teu em um dos mais visitados 

museus do país.  Fazendo 

uso de muita tecnologia, in-

veste na interatividade com 

o visitante em suas mais de 

250 atrações divididas em 

quatro grandes seções. A 

primeira delas é o Universo, 

onde é possível tocar e sen-

tir o cheiro metálico de um 

meteorito que caiu na Terra 

há milhares de anos, ouvir o 

som das estrelas (sim, sons!) 

e desvendar curiosidades 

do espaço sideral. A segun-

da, Vida, conta a história das 

transformações sofridas pela 

Terra, desde os primeiros 

seres vivos até o homem. 

A seção Engenho aborda o 

mundo da tecnologia e faz a 

física não parecer um bicho 

de sete cabeças. Por fim, So-

ciedade é a seção que abor-

da as questões de convivên-

cia entre os diversos povos 

do mundo e conta também 

com um incrível laboratório 

de química e um curioso es-

túdio de nanotecnologia. Há 

também borboletário, bem 

como as instalações “O Mun-

do do Perfume”, “Dinos do 

Brasil” e exposições tempo-

rárias. Com temáticas varia-

Museu Catavento

das, exposições interativas e 

sempre trazendo novidades 

relacionadas ao mundo da 

tecnologia, o Catavento é 

parada obrigatória para todas 

as idades!

Created in 2009 with the goal of 

presenting knowledge related to 

science and the environment, 

Catavento Cultural became 

one of the most visited 

museums in the country. Using 

a lot of technology, it invests 

in interaction with the visitor 

in over 250 attractions divided 

into four big sections. The first 

section is Universe, where it is 

possible to touch and feel the 

metallic smell of meteors that 

fell on Earth over millions of 

years ago, to hear the sound 

of stars (yes, sound!) and shed 

light on curiosities of space. 

The second, Life, talks about 

the transformations suffered by 

Earth, since the first living beings 

and up to man. The Ingenuity 

section approaches the world 

of technology and makes 

physics into something more 

understandable. Finally, Society 

is the section approaching 

matters of conviviality among 

the many populations of 

the world, with an amazing 

chemistry lab and a curious 

studio of Nanotechnology. 

There is also a Butterfly Garden, 

as well as the installations “The 

World of Perfume”, “Dinos 

from Brazil” and temporary 

expositions. With varied themes, 

interactive exhibitions and 

bringing ever new things related 

to the world of technology, 

Catavento is a mandatory stop 

for children, teenagers and 

adults!

Avenida Mercúrio, s/n - Centro

Terça a domingo, das 9h às 17h.

Tuesday to Sunday, from 9 am to 5 pm.

+55 11 3315-0051

museucatavento.org.br

15. Museu da Energia 
de São Paulo
São Paulo Energy Museum

Pertencente à Fundação 

Energia e Saneamento, o 

Museu da Energia de São 

Paulo se dedica à preserva-

ção da história da produção, 

distribuição e consumo da 

energia elétrica e do gás 

no Estado de São Paulo. 

Inaugurado em 2005, fica 

sediado no Casarão Santos 

Dumont – obra do escritório 

do arquiteto Ramos de Aze-

vedo, onde morou Henrique 

Santos Dumont, irmão do 

famoso aviador. O museu 

utiliza equipamentos inte-

rativos, jogos, projeções, 

documentos, objetos e fo-

tos, para fazer com que os 

visitantes conheçam a his-

tória da energia e do gás e 

reflitam sobre a temática e 

os desafios energéticos do 
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futuro. O espaço realiza ain-

da exposições, mostras, ofi-

cinas, concursos e tardes de 

passatempos.

Belonging to Fundação Energia 

e Saneamento (Health and 

Energy Foundation), the São 

Paulo Energy Museum is 

dedicated to preserve the history 

of production, distribution and 

consumption of electrical and 

gas energy in the State of São 

Paulo. Launched in 2005, it is 

located at the Santos Dumont  

Mansion – a work by the office of 

the architect Ramos de Azevedo, 

where Henrique Santos 

Dumont, brother of the famous 

aviator, lived. The museum uses 

interactive equipment, games, 

projections, documents, objects 

and pictures to make the visitors 

know the history of energy and 

gas and reflect on the theme 

and energy challenges in the 

future. The space also performs 

exhibitions, workshops, contests 

and hobby activities afternoons.

Al. Cleveland, 601 – Campos Elíseos

Terça a sábado, das 10h às 17h / Tues-

day to Saturday, from 10 am to 5 pm.

+55 11 3224-1489

www.energiaesaneamento.org.br
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16. Cidade Universitária  
University City

Todo mundo que se considera 

um geek aprecia a ciência e seu 

desenvolvimento. E o melhor 

lugar para se falar em ciência 

é uma universidade. São Paulo 

abriga o principal campus da 

mais importante universidade 

do Brasil: a Cidade Universitária 

da USP (Universidade de São 

Paulo). Além de ser excelente 

para caminhadas e pedaladas, 

o local abriga inúmeras biblio-

tecas públicas, edifícios com 

arquitetura única e, o mais inte-

ressante para turistas curiosos, 

diversos museus. Estes museus 

são mantidos pelos mais diver-

sos departamentos da universi-

dade. Curte os filmes do aven-

tureiro Indiana Jones? Então 

visite o Museu de Arqueologia 

e Etnologia, com uma rica co-

leção de artefatos de povos que 

viveram aqui antes da chegada 

dos europeus. Prefere desbra-

var o fundo do mar? Museu 

Oceanográfico, se destaca por 

trazer as mais recentes pesqui-

sas relacionadas às transforma-

ções dos oceanos, mostrando 

a dinâmica, estrutura e biodi-

versidade desta imensidão azul. 

E dinossauros e outros seres 

pré-históricos de todas as eras? 

Museu de Geociências, que 

possui uma importante coleção 

de fósseis da região de Araripe, 

no Nordeste brasileiro. E aquela 

curiosidade de como funciona 

o corpo humano e dos ani-

mais? Então conheça o Museu 

de Anatomia Veterinária e o Mu-

seu de Anatomia Humana, que 

possui exposto desde esquele-

tos a órgãos muito bem preser-

vados. Vale a pena agendar uma 

visita para conhecer também o 

projeto “Ciência na Esfera”, fer-

ramenta educacional desenvol-

vida pela Agência Americana de 

Oceanos e Atmosfera (NOAA) 

que nos permite visualizar os 

diferentes fenômenos e proces-

sos oceanográficos, atmosfé-

ricos, geológicos e ecológicos 

da Terra.

Everyone who considers himself 

a geek appreciates science and 

its development. And the best 

place to talk about science is 

a university. São Paulo houses 

the main campus of the most 

important university in Brazil: the 

University City of USP (University 

of São Paulo). In addition to being 

excellent for walking and cycling, 

the site houses numerous 

public libraries, buildings with 

unique architecture and, most 

interestingly for curious tourists, 

several museums. These 

museums are maintained by 

the most diverse departments 

of the university. Do you like 

the movies of the adventurous 

Indiana Jones? Then visit the 

Museum of Archeology and 

Ethnology, with a rich collection 

of artifacts from people who 

lived here before the Europeans 

Museu da Energia de São Paulo

http://www.energiaesaneamento.org.br/
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arrived. Do you prefer to explore 

the seabed? Oceanographic 

Museum, stands out for bringing 

the most recent research related 

to the transformations of the 

oceans, showing the dynamics, 

structure and biodiversity of this 

blue immensity. What about 

dinosaurs and other prehistoric 

beings from all ages? Museum 

of Geosciences, which has 

an important collection of 

fossils from the Araripe region, 

in Northeast Brazil. And that 

curiosity of how the human 

and animals bodies work? Then 

visit the Museum of Veterinary 

Anatomy and the Museum 

of Human Anatomy, which 

has exposed everything from 

skeletons to very well preserved 

organs.

Museu de Geociências

Rua do Lago, 562 - 1º andar

Segunda a sexta, das 9h às 17h. / 

Monday to Friday, from 9 am to 5 pm.

+55 11 3091-3952

museu.igc.usp.br

Museu Oceanográfico

Praça do Oceanográfico, 191 

Terça a sexta, das 9h às 17h. /

Tuesday to Friday, from 9 am to 5 pm.

+55 11 3091-6501

www.io.usp.br

Museu de Anatomia Veterinária

Avenida Professor Doutor Orlando 

Marques de Paiva, 87 

Terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 

9h às 14h. / Tuesday to Friday, from 9 

am tom 5 pm; Saturday, from 9 am 

to 2 pm.

+55 11 3091-1309 / 99655-3646

mav.fmvz.usp.br

Museu de Anatomia Humana

Av. Professor Lineu Prestes, 2415 

Terça a sexta, das 13h às 16h. /

Tuesday to Friday, from 1 pm to 4 pm.

+55 11 3091-7360 

museu.icb.usp.br

Museu de Arqueologia e Etnologia 

– MAE

Avenida Professor Almeida Prado, 1466 

Segunda, quarta, quinta e sexta, das 9h 

às 17h. / Monday, Wednesday, Thurs-

day and Friday, from 9 am to 5 pm.

+55 11 3091-4883

mae.usp.br

Museu das Invenções

17. Museu das Invenções
Invention Museum

Se você faz o estilo cientista 

maluco ou apenas se interes-

sa por geringonças criativas, 

vai adorar este museu. A “In-

ventolândia” é uma iniciativa 

da Associação Nacional dos 

Inventores e expõe os obje-

tos mais inusitados oriundos 

de ideias criativas e inovado-

ras, como um piano dobrável, 

um chapéu que abriga uma 

capa de chuva e até mesmo 

um “drive alert” que ajuda a 

evitar acidentes de trânsito. 

Certamente um local para 

você se inspirar e criar algo 

inovador e revolucionário, 

quem sabe algo como uma 

máquina do tempo.

If you enjoy the mad scientist 

style or are merely interested in 

creative gadgets, you will love 

this museum. “Inventolândia” 

is an initiative by the National 

Inventors Association, and it 

exposes the most unusual 

objects, resulting from creative 

and innovative ideas, such as a 

foldable piano, a hat that holds 

a raincoat and even a “drive alert” 

helping to avoid traffic accidents. 

Certainly, a place for you to be 

inspired and create something 

innovative and revolutionary, 

perhaps something like a time 

machine.

R. Doutor Homem de Mello, 1109 - 

Perdizes

Segunda a sexta, das 10h às 17h.

Monday to Friday, from 10 am to 5 pm.

+55 11 3670-3411 / 94738-4249

www.museudasinvencoes.com.br
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18. Museu Geológico 
Valdemar Lefèvre
Geological Museum 

Valdemar Lefèvre

Instalado em um belo casa-

rão no Parque da Água Bran-

ca, Zona Oeste de São Paulo, 

o Museu Geológico - como 

o próprio nome diz – tem o 

acervo composto por equipa-

mentos geológicos do século 

XIX e começo do século XX, 

tais como mapas, coleções de 

minerais, rochas e fósseis. Em 

uma visita, pode-se descobrir 

como os minerais estão pre-

sentes no nosso dia a dia, des-

vendar as curiosidades sobre a 

composição do planeta Terra e 

conhecer gigantescos animais 

que já a habitaram, incluindo 

os titanossaurídeos, um dos di-

nossauros brasileiros que têm 

ossos fossilizados preservados 

em exposição.

Installed in a nice big house in 

the Parque da Água Branca, West 

Zone of São Paulo, the Geological 

museum - as the name implies 

- has an archive comprising 

geological equipment of the XIX 

century and beginning of the XX 

century, such as maps, mineral 

collections, rocks and fossils. In 

one visit, you may discover how 

minerals are present in our daily 

lives, discover curiosities about 

the composition of planet Earth 

and get to know the gigantic 

animals that have inhabited it, 

including “Titanosaurs”, one 

of the Brazilian dinosaurs with 

fossilized bones preserved and 

exposed.

Av. Francisco Matarazzo, 455 - 

Parque da Água Branca

Segunda a sexta, das 10h às 17h 

(Sob agendamento). / Monday to 

Friday, from 10 am to 5 pm (Under 

appointment)

+55 11 3872-6358 / 3673-6797 

www.infraestruturameioambiente.

sp.gov.br/museugeologico

Museu Geológico de São Paulo

MIS

19. Museu da Imagem e 
do Som 
Image and Sound Museum

Fundado em 1970, o MIS de-

dica o seu acervo a contar a 

história e evolução tecnológi-

ca da multimídia, relacionada 

ao cinema, rádio e televisão. 

É um museu pioneiro em in-

teratividade com o especta-

dor, um dos primeiros a que-

brar a barreira da passividade 

e incluir o visitante dentro do 

acervo exposto. Sempre conta 

com exposições temporárias 

que certamente vão aquecer 

o sentimento de nostalgia do 

geek, ao trazer como temas 

principais programas de TV, 

filmes e séries que certamen-

te fizeram parte da infância e 

adolescência de muitos. 

Founded in 1970, MIS dedicates 

its collection to telling the 

history and technological 

evolution of multimedia, related 

to cinema, radio and television. 

It is a pioneering museum in 

terms of interactivity with the 

spectator, one of the first to 

break the barrier of passivity and 

include the visitor within the 

exhibited collection. It always 

has temporary exhibitions that 

will certainly warm up the geek’s 

feeling of nostalgia, by bringing 

as main themes TV shows, 

movies and series that were 

certainly part of the childhood 

and adolescence of many.

Avenida Europa, 158 – Jardim Europa

Terça a domingo, das 10h às 18h. / 

Tuesday to Sunday, from 10 am to 6 pm.

+55 11 2117-4777

mis-sp.org.br
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20. Parque CienTec-USP
CienTec-USP Park

O Parque Ciência e Tec-

nologia da Universidade 

de São Paulo é uma ótima 

opção para se aprender ci-

ência de forma lúdica, leve 

e descontraída. Nascido 

a partir da criação do Ob-

servatório Meteorológico 

da Cidade de São Paulo, 

está localizado no bairro 

da Água Funda, em meio a 

uma área de preservação 

ambiental, o Parque Esta-

dual das Fontes do Ipiranga. 

Os principais temas aborda-

dos no parque são astrono-

mia, geofísica e meteorolo-

gia, contando com espaços 

como a Alameda Solar, uma 

representação artística do 

sol, planetas e satélites, e 

o Planetário Digital, onde é 

possível conhecer um pou-

co mais sobre o espaço si-

deral a partir das projeções 

realizadas. Os mais curiosos 

não podem perder a ativida-

de “Observação Astronômi-

ca”, que permite – através 

da luneta Zeiss – observar 

manchas solares durante o 

dia e acompanhar os mis-

térios do céu nas noites de 

quarta-feira. No CienTec-

-USP ainda é possível tripu-

lar uma nave espacial, visitar 

uma gruta digital, conhecer 

a estrutura interna da Ter-

ra, vivenciar um terremoto 

e uma erupção vulcânica, 

realizar experimentos que 

exploram os principais fun-

damentos matemáticos, co-

nhecer como se dá a con-

versão de energias, além de 

outras imersões científicas.

The Science and Technology 

Park of the University of São 

Paulo is a great choice to 

learn science in a fun, light 

and uncompromised manner. 

Born from the creation of the 

Meteorological Observatory 

of the City of São Paulo, it is 

located in the Água Funda 

neighborhood, among an 

environmental preservation 

area, the Parque Estadual 

das Fontes do Ipiranga. The 

main themes approached 

at the park are astronomy, 

geophysics and meteorology, 

containing spaces such as 

the Alameda Solar, an artistic 

representation of the sun, 

planets and satellites, and the 

Planetário Digital, where it is 

possible to know a bit more 

about space from performed 

projections. The most curious 

must not miss the “Observação 

Astronômica” activity, which 

allows us - through Zeiss 

telescopes - to observe 

sunspots during the day and 

follow the mysteries in the 

sky on Wednesday nights. In 

CienTec-USP it is also possible 

to board a space ship, to visit 

a digital cave, to know the 

Parque CienTec - USP
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internal structure of the Earth, 

to go through an earthquake 

and a volcano eruption, to 

perform experiments exploring 

the main mathematical 

fundamentals, to know how 

energy conversion works and 

other scientific immersions.

Avenida Miguel Stéfano, 4.200

Água Funda

Segunda a sábado, das 9h às 17h 

(entrada até às 16h)

Monday to Friday, from 9 am to 5 pm 

(entrance until 4 pm)

+55 11 5077-6312 

www.parquecientec.usp.br

https://www.parquecientec.usp.br/
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São Paulo surpreende com outros tantos locais criativos, di-

vertidos que multiplicam o conhecimento. Geek ou não, re-

serve um tempinho para viver as experiências proporcionadas 

por esses espaços e saia deles com muito mais informação! 

Outras opções de passeios / Other tour options

Zoológico de São Paulo

São Paulo surprises with so many creative, fun places that mul-

tiply knowledge. Geek or not, take some time to live the expe-

riences provided by these spaces and leave them with much 

more information!

Zoológico de São Paulo

44 45
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21. Zoológico de 
São Paulo
São Paulo Zoo

O Zoológico é, por essência, 

um espaço dedicado à pre-

servação da natureza. Está 

imerso em uma ampla área 

de proteção ambiental da 

Mata Atlântica, no mesmo lo-

cal onde estão as nascentes 

do riacho do Ipiranga, que 

atraem espécies da fauna na-

tiva local. Quanto à variedade 

de animais, aqui estão pre-

sentes mais de 3 mil espécies 

de mamíferos, aves, répteis, 

anfíbios e invertebrados, que 

podem ser vistos durante o 

dia ou em um incrível e con-

corrido passeio noturno, que 

acontece quinzenalmente 

às sextas-feiras. O que é um 

tanto incomum ver ao passe-

ar em zoológicos e pode ser 

visto aqui são os dinossauros. 

Sim, o Zoológico de São Pau-

lo conta também com esses 

incríveis animais que um dia 

habitaram a Terra. Trata-se 

de uma exposição inédita no 

Brasil onde o visitante pode 

ser surpreendido por rugi-

dos estrondosos, tropeçar na 

unha de um T-Rex ou olhar 

para cima e avistar um Ptero-

dátilo voando sobre a sua ca-

beça. Os novos “habitantes” 

do zoológico fazem parte 

da exposição “O Mundo dos 

Dinossauros”, que conta com 

mais de 20 dinossauros ro-

botizados, em tamanho real, 

distribuídos em uma área de 

aproximadamente três mil 

metros quadrados em meio 

à natureza — como a que 

eles viviam há 65 milhões 

de anos. As réplicas expos-

tas medem de 8 a 25 metros 

de comprimento e chegam a 

respirar e a se movimentar. É 

uma oportunidade de ir além 

do que a literatura paleonto-

lógica e o cinema dizem so-

bre os grandes animais que já 

viveram aqui na Terra. 

The São Paulo Zoo is, in 

essence, a place dedicated 

to the preservation of nature. 

It is immersed in a wide area 

of environmental protection 

of the Atlantic Rain Forest, 

at the same place where 

the Ipiranga river springs are 

located, attracting species of 

local native fauna. As for the 

variety of animals, the Zoo 

has over 3 thousand species 

of mammals, birds, reptiles, 

amphibians and invertebrates, 

which may be seen during 

the day and in an amazing 

and disputed nocturnal ride, 

which happens every two 

weeks on Fridays. 

What is quite uncommon in 

zoos and may be seen here 

are dinosaurs. Yes, the São 

Paulo Zoo also presents these 

amazing animals, which once 

walked on Earth. It is a new 

exhibition in Brazil where 

visitors may be surprised 

by loud roars, step on the 

nail of a Tyrannosaurus Rex, 

during a walk through the 

Park, or look up and see a 

Pterodactyl flying over their 

heads. The new “inhabitants” 

of the zoo are part of “The 

World of Dinos” exhibit, with 

over 20 robotic dinosaurs, 

in real life proportions, 

scattered throughout an area 

of over 3 thousand square 

meters amidst the nature - 

just like the one they lived 

in over 65 million years ago, 

when they were extinct. The 

replicas exposed are from 

8 to 25 meters long and 

even breathe and move. It 

is an opportunity of going 

beyond what paleontological 

literature and movies say 

about the great animals that 

once lived on Earth.

Avenida Miguel Stéfano, 4.241 

Água Funda

Zoológico: diariamente, das 9h às 

17h (entrada até às 16h30).

Mundo dos Dinossauros: diariamente, 

das 9h às 16h30 (entrada até 16h).

Passeio Noturno: necessário agen-

damento.

Zoo: daily, from 9 am to 5 pm (en-

trance until 4 pm).

Dinosaur World: daily, from 9 am to 

4:30 pm (entrance until 4 pm).

Night tour: appointment required.

+55 11 5073-0811 

www.zoologico.com.br

©
O

 M
u

n
d

o
 d

o
s 

D
in

o
ss

au
ro

s

Zoológico de São Paulo

http://www.zoologico.com.br/
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22. Aquário de 
São Paulo
São Paulo Aquarium

Primeiro aquário temático 

da América Latina, seu dife-

rencial está na reprodução 

de ecossistemas inteiros por 

meio de um minucioso tra-

balho cenográfico, que per-

mite ao visitante compreen-

der como se dá o equilíbrio 

entre as espécies. Para que 

isso seja possível, o espaço 

é dividido em algumas se-

ções temáticas: a primeira é 

a “Florestas brasileiras”, dedi-

cada a reproduzir os ecossis-

temas de água doce, onde 

o visitante tem contato com 

os incríveis animais que aqui 

habitam – como peixes, ja-

carés, iguanas e lagartos – e 

também é instigado a refletir 

sobre a poluição dos rios e a 

extinção. Na seção “Oceaná-

rio”, o visitante embarca em 

um submarino naufragado 

onde tubarões, peixes e ar-

raias nadam ao redor, além 

de se passar por ambientes 

como o mangue e costão 

rochoso. Na seção “Mamífe-

ros”, o visitante faz uma imer-

são na Amazônia, espaço 

dedicado a reproduzir a di-

versidade ambiental e cultu-

ral desta região que encanta 

a todos.

First themed aquarium of Latin 

America, its main strength 

is the reproduction of entire 

ecosystems through detailed 

stage work, which allows the 

visitor to understand how 

equilibrium among species 

occurs. For that to be possible, 

the space is divided between 

theme sections: the first is 

Brazilian Forests, dedicated to 

the reproduction of freshwater 

ecosystems, where the visitor 

meets the amazing animals 

that inhabit it - such as fishes, 

alligators, lizards and iguanas - 

and is brought to reflect about 

river pollution and extinction 

of species. The Oceanarium 

section takes you to a trip to 

a sunken submarine where 

sharks, fishes and manta rays 

swim around, besides going 

through environments such 

as the mangroves and the 

rocky hillside. In the Mammals 

section, the visitor is immersed 

in the Amazon region, a space 

dedicated to the reproduction 

of environmental and cultural 

diversity of this charming 

region.

Rua Huet Bacelar, 407 - Ipiranga

Diariamente, das 9h às 17h. 

Daily, from 9 am to 5 pm.

+55 11 2273-5500

www.aquariodesaopaulo.com.br
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Quer observar o céu no-

turno e viajar até os confins 

do universo? Parece coisa 

de ficção científica, mas é 

possível nos planetários de 

São Paulo. Especialmente 

recomendado para geeks 

curiosos e amantes da as-

tronomia, os planetários 

misturam ciência com cine-

ma, utilizando um projetor 

360 graus de alta tecnolo-

gia, o que gera uma experi-

ência extremamente imersi-

va. Existem dois planetários 

em São Paulo, um no Par-

que Ibirapuera, que também 

abriga a Escola Municipal 

de Astrofísica (EMA), e ou-

tro no Parque do Carmo. A 

EMA também realiza visitas 

guiadas e conta com cursos 

gratuitos e oficinas. As ses-

sões dos planetários ocor-

rem ao final de semana, de 

acordo com a agenda de 

cada planetário, incluindo 

sessões especiais.

Do you want to observe the 

night sky and travel to the 

edge of the universe? It seems 

like science fiction, but it is 

possible in the planetariums 

of São Paulo. Especially 

recommended for curious 

geeks and astronomy lovers, 

the planetariums mix science 

with cinema, using a high-

Planetários 
Planetariums

tech 360 degree projector, 

which generates an extremely 

immersive experience. There 

are two planetariums in 

São Paulo, one in Parque 

Ibirapuera, which also houses 

the Municipal School of 

Astrophysics (EMA), and the 

other in Parque do Carmo. 

EMA also offers guided 

tours and free courses and 

workshops. Planetariums 

sessions take place at the 

weekend, according to the 

agenda of each planetarium, 

including special sessions.

23. Planetário do Carmo

Parque do Carmo

Rua John Speers, 137 - Itaquera

Consulte programação com o local.

See schedule with the attraction.

+55 11 5575-5425

www.facebook.com/planetariosSP

24. Planetário do Ibirapuera

Parque Ibirapuera 

Av. Pedro Álvares Cabral - portão 9 

Consulte programação com o local.

See schedule with the attraction

+55 11 3889-6100

urbiaparques.com.br/planetario

ibirapuera

Planetário do Ibirapuera

Planetário do Carmo
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Quem não gosta de ir ao cinema? Ainda mais quando é para 

ver seu roteiro preferido com a maior qualidade de som e 

imagem que tornam a mera ação de ver um filme uma verda-

deira experiência de imersão!

Cinemas diferenciados / Different cinemas

Espaço Itaú de Cinema Pompéia - IMAX

Espaço Itaú de Cinema Pompéia - IMAX
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Who does not love to go to cinema? Especially when it is to 

see your favorite movie with the highest quality of sound and 

image that make the mere act of watching a film in a true im-

mersion experience!

52 53
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Pegar um cineminha sofreu 

uma verdadeira revolução 

quando, em 2009, desem-

barcou por aqui a primeira 

sala com tecnologia IMAX. 

Mas afinal, o que é isso? 

IMAX vem da contração de 

Image Maximum, que obje-

tiva proporcionar a máxima 

experiência na transmissão 

da imagem. E essa experi-

ência única é possível por 

meio de alguns recursos da 

tecnologia, como uma tela 

especial para a projeção dos 

filmes, maior que as con-

vencionais. Enquanto as te-

las convencionais contam, 

em geral, com 12 x 5 m, as 

telas IMAX têm 22 x 16 m, 

quase seis vezes mais área 

de exibição, o que permite 

enxergar com nitidez cada 

detalhe. A curvatura e a re-

solução da tela, além do sis-

tema de som diferenciado, 

também contribuem para a 

experiência. 

Se a experiência de assistir 

aos seus filmes preferidos 

em uma tela gigante não for 

suficiente para seduzir você, 

que tal um cinema 4D? Ca-

deiras que se movimentam 

conforme as manobras de 

uma nave espacial ou gotí-

culas de água que espirram 

quando há uma grande tor-

menta em alto-mar fazem 

com que o espectador par-

ticipe da história, transpor-

tado à realidade por trás da 

telona. Imagine ver seus he-

róis favoritos tão de perto e 

com uma resolução tão per-

feita, ou ter uma experiência 

sensorial única, de forma a 

parecer que você pode fazer 

parte da aventura?! 

O Cinemark também possui 

salas com experiências dife-

renciadas de cinema espa-

lhadas pelos shoppings pela 

cidade. A tecnologia XD: tela 

40% maior que a convencio-

nal e um som 7 vezes mais 

potente, ideal para assistir o 

melhor blockbuster sem pre-

cisar se deslocar muito. Pol-

tronas D-Box, que reagem 

ao que está aparecendo na 

tela. E o Cinemark Prime, em 

salas com poltronas recliná-

veis de couro, para você se 

sentir no conforto de sua 

casa, mas com qualidade de 

som e imagem épicas!

Going to the movies 

underwent a revolution 

when, in 2009, arrived here 

the first room with IMAX 

technology in Brazil. But 

after all, what is this? IMAX 

comes from the contraction 

of “Image Maximum”, 

which aims to provide the 

ultimate experience in 

image transmission. And this 

experience is possible only 

through some technology 

resources, such as a special 

screen for the projections far 

greater than the conventional 

ones. While regular screens 

have generally 12 x 5 meters, 

the IMAX screens are 22 x 16 

meters. It is almost six times 

more display area, which 

allows us to see clearly every 

detail. The curvature and 

resolution of the screen plus 

the refined sound system also 

contribute to the experience.

If the experience of watching 

your favorite movies in IMAX 

is not enough to attract you, 

what about a 4D cinema? 

Chairs that move according to 

the maneuvers of a spaceship 

or water droplets splashing 

when there is a great storm 

on the high seas make the 

spectator to participate in 

the story, being transported 

to the reality behind the big 

screen. Imagine watching 

your favorite heroes so 

closely and with such a 

perfect resolution, or have a 

unique sensory experience, 

so that it looks like you can be 

part of the adventure!? 

Cinemark also has theaters 

with different cinema 

experiences spread out in 

malls around the city. XD 

technology: 40% larger 

screen than conventional 

and 7 times more powerful 

sound, ideal for watching 

the best blockbuster without 

having to move too much. 

D-Box armchairs, which 

react to what is appearing 

on the screen. And Cinemark 

Prime, in rooms with leather 

recliners, for you to feel in the 

comfort of your own home, 

but with epic sound and 

image quality!

IMAX Itaú de Cinema

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes

Consulte programação no site.  

Check schedules on the website.

www.itaucinemas.com.br

Cinépolis JK Iguatemi (IMAX e 4DX) 

Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 

2041 – Vila Olímpia

+55 11 3152-6605

Consulte programação no site.

Check schedules on the website. 

www.cinepolis.com.br

UCI Anália Franco (IMAX e 4DX) 

Avenida Regente Feijó, 1739 – 

Tatuapé 

Consulte programação no site.

Check schedules on the website. 

www.ucicinemas.com.br

Cinemark 

Confira lista de cinemas e horários 

no site

Check list of cinemas and schedules 

on the website.

www.cinemark.com.br

Cinemas
Cinemas
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laboratories? Get to know 

the Fab Lab Livre SP of São 

Paulo City Hall, managed by 

the Municipal Secretary of 

Innovation and Technology 

in partnership with the Brazil 

Social Technology Institute, 

where you can develop projects 

using modern engineering 

equipment for free, such as 

3D printers, machines laser 

cutting, milling machines and 

others; besides being able 

to use computers with free 

software. Fab Lab also offers 

short courses, such as lectures 

and workshops. There are 13 

units in the city, 4 of which are 

considered the largest.

Chácara do Jockey 

Rua Santa Crescência, 323 – Butantã 

Centro de Formação Cultural Cidade 

Tiradentes

Avenida Inácio Monteiro, 6900 – 

Jardim São Paulo

Galeria Olido 

Avenida São João, 473 – Centro 

CEU Heliópolis 

Estrada das Lágrimas, 2385 – Heli-

ópolis 

+55 11 2075-7240 

fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br

Jogos de Escape
Escape Games

Os chamados jogos de esca-

Google for Startups 

Campus

Startups Campus é um es-

paço criado pela gigante da 

tecnologia, a Google, para 

auxiliar no desenvolvimento 

e criação de outras empre-

sas de tecnologia. Em São 

Paulo este espaço está loca-

lizado na região da Paulista, 

local multicultural e lar de 

diversas empresas. No sexto 

andar está localizado o Cam-

pus Café, local de acesso li-

vre para todos os membros 

e visitantes. É muito simples 

se tornar membro do Google 

Campus e poder realizar um 

networking com outros pro-

fissionais de tecnologia utili-

zando a melhor infraestrutu-

ra de conectividade. Se você 

simplesmente quer entrar e 

conhecer o espaço, é aberto 

para visitação.

Startups Campus is a space 

created by the technology 

giant, Google, to assist in the 

development and creation of 

other technology companies. 

In São Paulo, this space is in the 

Paulista region, a multicultural 

place and home to several 

companies. On the sixth floor 

is located the Campus Café, a 

place with free access for all 

members and visitors. It is very 

simple to become a member of 

Google Campus and be able to 

pe ou de fuga são desafios 

que envolvem muito mistério, 

aventura, raciocínio lógico e, 

acima de tudo, trabalho em 

equipe. As salas possuem 

ambiente tematizado e uma 

história de abertura é conta-

da aos participantes. Vence o 

grupo que desvendar os enig-

mas e conseguir sair da sala 

em menos de 60 minutos. 

Que comecem os jogos!

The so-called escape games 

are challenges that involve 

a lot of mystery, adventure, 

logical thinking and above all, 

teamwork. The rooms have a 

themed atmosphere, and an 

opening story is told to the 

participants. The group wins 

solving the puzzles and getting 

out of the room in less than 60 

minutes. Let the game begin.

60 Minutos

Rua Vieira de Morais, 1438 

Campo Belo

+55 11 4114-9470 

www.sessentaminutos.com.br

Escape Hotel

Duas unidades / Two units 

Pinheiros: Av. Eusébio Matoso, 191 

Moema: Av. Miruna 770 

+55 11 5052-6523

www.escapehotel.com.br

Escape Júnior

Rua Brentano, 513 – Lapa

+55 11 4324 0444 

www.escapejunior.com.br

network with other technology 

professionals using the best 

connectivity infrastructure. If 

you simply want to go in and 

get to know the space, it is 

open for visitation.

Campus Café

Rua Coronel Oscar Porto, 70, 6º 

andar - Paraíso

Segunda a sexta, das 9h às 19h. /

Monday to Friday, from 9 am to 7 pm.

https://www.campus.co/intl/

pt_ALL/sao-paulo/

Fab Lab Livre SP

Já ouviu falar em laboratórios 

públicos? Pois conheça o Fab 

Lab Livre SP da Prefeitura de 

São Paulo, geridos pela Se-

cretaria Municipal de Inova-

ção e Tecnologia em parceria 

com o Instituto de Tecnologia 

Social (ITS Brasil), onde você 

pode desenvolver projetos 

utilizando equipamentos de 

engenharia modernos e gra-

tuitos, como impressoras 3D, 

máquinas de corte a laser, 

fresadoras e outras; além de 

poder utilizar computadores 

com softwares livres. O Fab 

Lab também oferece cursos 

rápidos, como palestras e ofi-

cinas. Existem 13 unidades na 

cidade, sendo quatro consi-

deradas de grande porte: 

Have you heard about public 

http://fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br
http://fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br
http://fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br
https://www.sessentaminutos.com.br/
https://escapehotel.com.br/
https://escapehotel.com.br/
http://www.escapejunior.com.br/
https://www.campus.co/intl/pt_ALL/sao-paulo/
https://www.campus.co/intl/pt_ALL/sao-paulo/
http://www.campus.co 
http://www.campus.co 
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Escape 60

Três unidades / Three units 

Pinheiros: Rua Henrique Schaumann, 717 

+55 11 3061-1911

Jardins: Av. Rebouças, 765 

+55 11 3061-1911

Moema: Al. dos Jurupis, 1479 

+55 11 5042-0064

www.escape60.com.br

Escape60 Xtreme

Rua Baluarte, 18 – Vila Olímpia

+ 55 11 3842-9066

escape60.com.br/x-treme-vila

olimpia/

Escape Time

Duas unidades / Two units 

Brooklin: Av. Nova Independência, 1056

Brooklin 2: Av. Nova Independência, 

1051

+55 11 4324-0050

www.escapetime.com.br

EscapeNow

Rua Padre Raposo, 99 

+55 11 3881-8106

www.escapenow.com.br

Fugativa Escape Games

Av. São João, 2073 - Centro

+55 11 96411-5379 

www.fugativa.com.br
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Escape Júnior

Escape Hotel

https://escape60.com.br/
http://escape60.com.br/x-treme-vila-olimpia/
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http://www.escapenow.com.br
http://fugativa.com.br/
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Auditório Ibirapuera

Comic Con Experience - CCXP

Campus Party

A cidade que mais recebe eventos no Brasil é também expert 

em realizar eventos do universo geek. Para estar por dentro 

das novidades em tecnologia, games, filmes, livros e gibis, os 

eventos para este público batem recorde de visitação e se des-

tacam pela variedade de atrações e qualidade da organização. 

Confira!

Eventos / Events
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The city that hosts most of Brazil’s events is also an expert in 

performing geek universe events. To catch up on technol-

ogy, games, movies, books and comics, the events for this 

audience hold record numbers in visiting and are notable 

by the variety of attractions and quality of the organization. 

Enjoy!
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Anime Friends

Grande evento de cultura pop 

da América Latina dedicado aos 

fãs de mangás. Suas atrações 

englobam shows de bandas 

internacionais - os anisongs e 

tokusongs - workshops, cursos, 

estandes de lojas especializadas, 

além dos concursos de cosplay.

Great pop culture event in Latin 

America dedicated to manga 

fans. Its attractions include 

shows by international bands 

- anisongs and tokusongs - 

workshops, courses, specialized 

store stands, beside cosplay 

contests.

Geralmente em julho. 

Usually In July.

www.animefriends.com.br

Brasil Game Show

A maior feira de games da 

América Latina traz sempre 

a São Paulo os principais lan-

çamentos de jogos e aces-

sórios, para aqueles que não 

querem ficar para trás no uni-

verso dos games.

The largest game fair in Latin 

America always brings to São 

Paulo the main releases of 

games and accessories, for 

those who do not want to 

be left behind in the gaming 

universe.

Geralmente em outubro. 

Usually In October.

www.brasilgameshow.com.br

BIG Festival – Brazil’s 
Independent Games 
Festival

Principal evento da cena indie 

game no país. Games inde-

pendentes são aqueles que 

não possuem uma grande em-

presa publicadora por trás, mas 

aproveitam a independência 

para criar mecânicas inovado-

ras e temáticas pouco explora-

das. O BIG Festival é uma opor-

tunidade de estes produtores e 

seus públicos se encontrarem, 

além de contarem com pales-

tras, workshops e premiação 

dos melhores da área.

Main event of the indie game 

scene in the country. Inde-

pendent games are those 

that don’t have a big publish-

ing company behind them 

but take advantage of their 

independence to create in-

novative mechanics and less 

explored themes. The BIG 

Festival is an opportunity for 

these producers and their 

audiences to meet, in addi-

tion to having lectures, work-

shops and awards for the 

best in the area.

Geralmente em junho. 

Usually In June. 

Campus Party

No maior evento de internet do 

país, os amantes de tecnologia 

fazem uma imersão de cin-

Campus Party

Anime Friends
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co dias para estimular e trocar 

ideias sobre criatividade, inova-

ção, ciência, empreendedoris-

mo e entretenimento digital.

In the biggest internet event in 

the country, technology lov-

ers are immersed during five 

days to stimulate and discuss 

creativity, innovation, science, 

entrepreneurship and digital 

entertainment.

Geralmente em fevereiro. 

Usually n February. 

www.brasil.campus-party.org

CCXP – Comic Con 
Experience

Inspirada nas grandes comic 

cons do mundo, o evento 

reúne fãs, artistas e marcas 

de diversas áreas de inte-

resse do público geek. As 

atrações vão desde estan-

des dos principais estúdios 

e plataformas de streaming 

(como Disney, Warner Bros, 

Netflix e Amazon Prime Vi-

deo), editoras (como Rocco, 

Panini e JBC), lojas de jogos, 

roupas e colecionáveis ex-

clusivos (como Galápagos, 

Omelete Store e Mundo 

Pop!), até convidados espe-

ciais. Já vieram a CCXP, Sean 

Astin (O Senhor dos Anéis e 

Stranger Things), Timothy 

Zahn (escritor do universo 

expandido de Stars Wars) e 

Margot Robbie (a Arlequina 

de Esquadrão Suicida).

Inspired on the majors 

world’s comic cons, the event 

brings together fans, artists 

and brands from several 

areas of interest to the geek 

audience. Attractions range 

from stands at major studios 

and streaming platforms 

(such as Disney, Warner Bros, 

Netflix and Amazon Prime 

Video), publishers (such as 

Rocco, Panini and JBC), 

game stores, clothing and 

exclusive collectibles (such 

as Galápagos, Omelete Store 

and Pop World!), to special 

guests. Sean Astin (The Lord 

of the Rings and Stranger 

Things), Timothy Zahn (writer 

of the expanded universe of 

Star Wars) and Margot Robbie 

(Harley Quinn from Suicide 

Squad) already came to CCXP.

Geralmente em dezembro.

Usually in December.

www.ccxp.com.br

Perifacon

É a primeira convenção geek 

realizada nas periferias. Tem 

como objetivo democratizar a 

cultura pop e reunir os fãs geeks 

das quebradas paulistanas. Além 

do mais, é um evento onde o 

mushup entre a cultura geek e a 

cultura hip-hop ocorre, mistura 

que é cada vez mais tendência 

em todo o mundo e é a cara de 

São Paulo.

It is the first geek convention 

held in the peripheries. Its 

objective is to democratize 

pop culture and bring 

together geek fans from São 

Paulo’s slums. Furthermore, 

it is an event where the mush 

up between geek culture and 

hip-hop culture takes place, 

a mixture that is increasingly 

trending around the world 

and is the face of São Paulo.

Geralmente em maio. 

Usually In May.

perifacon.com.br

Semana Nacional de 
Tecnologia
National Technology Week

Várias atividades e experi-

mentos científicos são reali-

zados de forma gratuita a fim 

de aproximar a população 

dessa temática. 

 

A variety of scientifics ex-

periments and activities take 

place in cities throughout 

Brazil, free of charge, so people 

can get to know more about 

the theme. 

Geralmente em outubro. 

Usually In October.

snct.mctic.gov.br

UcconX

O mais novo evento geek da 

cidade reúne seis universos 

diferentes da cultura pop: 

cultura asiática, quadrinhos, 

cosplay, games, cinema e 

séries, e urbano. O evento 

conta com a presença de ar-

tistas, lançamentos, painéis, 

concursos e jogos. Oportuni-

dade ideal para agregar todos 

os tipos de amigos geeks em 

um “rolê” só.

The newest geek event in 

the city brings together six 

different universes of pop cul-

ture: Asian culture, comics, 

cosplay, games, cinema and 

series, and urban. The event 

has the presence of artists, 

releases, panels, contests and 

games. An ideal opportuni-

ty to gather all types of geek 

friends in a single ride.

Geralmente em julho. 

Usually In July.

ucconx.com

https://brasil.campus-party.org/
https://brasil.campus-party.org/
https://brasil.campus-party.org/
https://www.ccxp.com.br/
http://perifacon.com.br
https://snct.mctic.gov.br/
http://ucconx.com
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Cresce a cada dia o número de bares que oferecem comida, be-

bida e música de qualidade em um ambiente descontraído onde 

você pode reunir os amigos – ou o seu player 2 – para trocar infor-

mações sobre os últimos games do mercado e ainda jogar os clás-

sicos pela noite adentro. Deixe de lado o velho programa de virar a 

noite na casa dos amigos mergulhado em games e comendo fast 

food e venha para os barcades. Divirta-se no melhor estilo geek!

Mas lembre-se: se beber, não dirija: you shall not pass!* 

*Frase notável do personagem Gandalf em O Senhor dos Anéis.

Bares e Restaurantes Temáticos

Vassoura Quebrada

Taverna Medieval

The number of bars offering food, drink and good music in 

a relaxed atmosphere where you can bring your friends - or 

your Player 2 - to exchange information on the latest games 

in the market or play the classics late into the night grows 

every day. Dismiss the old program of passing the night in a 

friend’s house immersed into games and eating junk food and 

come to the “barcades”. Have fun in a total geek style!

But remember: if you drink, do not drive: you shall not pass!* 

*Remarkable quote said by Gandalf, character from The Lord of The Rings.

Themed Bars and Restaurants
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Bario

Bar que mistura fliperamas com 

pinball, num ambiente cheio de 

neon. Esse é o Bario! Lugar para 

desafiar amigos no arcade ou 

jogar uma conversa fora.

Bar that mixes arcades 

with pinball, in a neon-filled 

environment. It’s Bario! Place to 

challenge friends at the arcade 

or have a chat.

Rua Coropé, 41 – Pinheiro

+55 11 3817-4433

www.instagram.com/bario_bar

Beco Hexagonal

Hamburgueria artesanal que 

se inspirou no universo fantás-

tico de Harry Potter e de tudo 

relacionado à bruxaria e feiti-

ços. Além de hambúrgueres, 

o local oferece porções em 

pequenos caldeirões e até a 

famosa cerveja amanteigada.

Handmade burger that was 

inspired by the fantastic 

universe of Harry Potter and 

everything related to witchcraft 

and spells. In addition to 

hamburgers, the place offers 

portions in small cauldrons and 

even the famous butterbeer.

Rua Gaivota, 1112 – Moema

+55 11 5096-2955

instagram.com/becohexagonal

Big Kahuna

Uma deliciosa hamburgueria 

que tem como tema os filmes 

de Quentin Tarantino.

A delicious hamburger res-

taurant that is themed after 

Quentin Tarantino movies.

Alameda Lorena, 53 - Jd. Paulista

+55 11 3051-6268

www.bigkahunaburger.com.br

Eat Asia + Hello Kitty

A gatinha mais kawaii (fofa em 

japonês) da cultura pop possui 

um restaurante todo tematiza-

do na região da Liberdade. O 

estabelecimento é especializa-

do na culinária japonesa, serve 

suas sobremesas inspiradas 

nos personagens da Hello Kitty 

e ainda vende lembrancinhas. 

The most kawaii (cute in 

Japanese) cat in pop culture 

has a restaurant all themed 

in the Liberdade region. The 

establishment specializes 

in Japanese cuisine, serves 

its desserts inspired by the 

characters of Hello Kitty and 

even sells souvenirs.

Rua Thomáz Gonzaga, 61 – 

Liberdade

+55 11 3132-0668

eatasia.com.br

Fun Hour Games and 
Burgers

Para os apaixonados por ga-

mes, cada mesa dessa ham-

burgueria é equipada com 

uma televisão e um console 

de videogame. Dá pra jogar 

desde os clássicos da gera-

ção 16-bit até as modernas 

máquinas. Nas mesas cen-

trais, algo mais analógico, 

com board e card games.

For game lovers, each table 

in this hamburger restaurant is 

equipped with a television and 

a video game console. You can 

play from the classics of the 

16-bit generation to modern 

machines. On the central 

tables something more analog, 

with board and card games.

Rua Artur de Azevedo, 898 – Pinheiros

+55 11 3063-2070

fanhourbr.negocio.site

Good Game e-Sports Bar

Bar que traz aquele clima 

nostálgico da época das lan 

houses e locadora de games. 

Além de curtir um lanche, dá 

pra jogar um game clássico 

ou uma partidinha num mo-

derno PC gamer. Ou mesmo 

acompanhar uma partida 

do seu time favorito dos e-

-sports.

Bar that brings that nostalgic 

atmosphere from the time of 

lan houses and game rentals. 

In addition to enjoying a snack, 

you can play a classic game or 

modern gaming PC. Or even 

follow a match of your favorite 

e-sports team.

R. Mourato Coelho, 992 - Vila Madalena

+55 11 99933-2828

www.ggesportsbar.com.br

Griffin Café & Afins

Esta é uma cafeteria inspira-

da nas histórias fantásticas 

de Harry Potter. Doces e 

salgados servidos com mui-

ta magia, além da cerveja 

amanteigada. Celebre com 

amigos assistindo a um dos 

filmes do bruxinho no telão 

do estabelecimento.

This is a coffee shop inspired 

by the fantastic stories of Harry 

Potter. Sweets and snacks 

served with a lot of magic, 

in addition to butterbeer. 

Celebrate with friends by 

watching one of the little 

wizard’s movies on the big 

screen at the establishment.

Rua Campo Grande, 417 - Vila 

Leopoldina 

griffinncafeeafins.com.br

http://www.instagram.com/bario_bar
http://instagram.com/becohexagonal
https://www.bigkahunaburger.com.br/
http://eatasia.com.br
http://fanhourbr.negocio.site
http://www.ggesportsbar.com.br
http://griffinncafeeafins.com.br
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Jurassic Park Burger

Primeiro bar temático inspirado 

no filme clássico de Steven Spiel-

berg, aberto em parceria com o 

estúdio de cinema Universal e a 

IronStudios, estúdio paulistano 

de esculturas colecionáveis. A 

cozinha é comanda pelo reno-

mado chef Fábio Moon.

First themed bar inspired by 

the classic movie by Steven 

Spielberg, opened in partnership 

with Universal Studios and Iron-

Studios, a collectible sculpture 

studio in São Paulo. The kitchen 

is commanded by renowned 

chef Fábio Moon.

Rua Professor Atílio Innocenti, 

53 - Vila Nova Conceição 

jurassicparkburger.com.br

Ludus Luderia

Enquanto você come uma 

crocante porção de batata fri-

ta, escolhe entre os 700 jogos 

de tabuleiro, disponíveis no 

cardápio, aquele que vai ani-

mar a sua noite.

While you eat a lot french fries, 

you can choose one of the 700 

board games available on the 

menu to put life into your night.

R. Treze de Maio, 972 - Bela Vista

+55 11 3253-8452

www.ludusluderia.com.br

66

Magia & Bruxaria

Inspirado no universo mágico 

de Harry Potter, este restaurante 

temático possui uma decora-

ção toda especial, com objetos 

cenográficos que lembram mo-

mentos da história do bruxinho 

inglês, além da presença de per-

sonagens fantásticos interagin-

do com o público. Os pratos são 

servidos em caldeirões rústicos.

Inspired by the magical 

universe of Harry Potter, this 

themed restaurant has a 

very special decoration, with 

scenography objects that 

recall moments in the history 

of the little English wizard, in 

addition to the presence of 

fantastic characters interacting 

with the public. Dishes are 

served in rustic cauldrons.

Avenida Engenheiro Alberto de 

Zagottis, 853 – Jurubatuba

+55 11 5524-6182

www.magiaebruxaria.com.br

Old School Pinball 
Experience

Curtir máquinas clássicas de 

pinball e fliperama dos anos 

1980 e ainda apreciar um lan-

che com os amigos. Esta é a ex-

periência oferecida pela OSPC. 

Além disso, há ainda pista de 

dança com DJ mixando músi-

cas que marcaram gerações.

70

http://jurassicparkburger.com.br
http://www.ludusluderia.com.br/
http://www.magiaebruxaria.com.br
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Enjoying classic pinball and 

arcade machines from the 

1980’s and still appreciate 

a snack with friends. This 

is the experience offered 

by OSPC. In addition, there 

is also a dance floor with a 

DJ mixing songs that have 

marked generations.

Rua Teodureto Souto, 292A – Cambuci

+55 11 99157-8872

ospc.com.br

Round 2 Arcade Bar

Os clássicos fliperamas dos anos 

1980 e 1990 você encontra nes-

te nostálgico espaço. Além das 

máquinas, o bar oferece drin-

ques temáticos que prestam ho-

menagem às franquias que mar-

caram a infância e adolescência 

de muitos geeks.

The classic arcades of the 
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Vassoura Quebrada

1980’s and 1990’s you can 

find in this nostalgic space. In 

addition to the machines, the 

bar offers themed drinks that 

pay tribute to the franchises 

that marked the childhood and 

adolescence of many geeks.

Rua Visconde de Laguna, 56 – Mooca

+55 11 99893-0358

round2-bar.negocio.site

Vassoura Quebrada 

Uma hamburgueria localizada 

na casa de uma bruxa! Inspira-

das em tavernas medievais do 

mundo fantástico, oferece feiti-

ços em forma de lanches e po-

ções como drinques. Todos os 

bruxos e bruxas são bem-vindos, 

assim como os não-mágicos. 

A hamburger shop located 

in a witch’s house! Inspired 

by medieval taverns in the 

Veríssimo

Bar que homenageia Luis Fer-

nando Veríssimo (escritor gaú-

cho). Recebe os clientes com 

toalhas de papel com tirinhas 

do escritor, nas paredes carica-

turas e fotos de seus livros e no 

ambiente referências a sua vida.

Bar that honors Luis Fernando 

Veríssimo (writer from Rio 

Grande do Sul). He receives 

customers with paper towels 

with strips of the writer, on the 

walls caricatures and photos of 

his books and in the environment 

references to his life.

Rua Flórida, 1488 – Brooklin Novo

+55 11 5506-6748

www.facebook.com/verissimobar

Willie Willie

Bar e arqueria, aqui entre drin-

ques e petiscos é possível 

tentar as habilidades com o 

arco e a flecha. Rock bar com 

um toque de Idade Média.

Bar and archery, here, between 

drinks and snacks, you can try 

your skills with the bow and 

arrow. Rock bar with a Middle 

Age touch.

Alameda dos Pamaris, 30 - Moema

+55 11 5533-002

www.williwillie.com.br

fantasy world, it offers spells 

shaped as snacks and potions 

as drinks. All wizards and 

witches are welcome, as well 

are the non-magicians.

Rua Desembargador do Vale, 836 

- Perdizes 

www.vassouraquebrada.com.br 

Taverna Medieval

Inspirada na cultura medieval, 

na Taverna os clientes não só 

são tratados por Milady e Mi-

lorde, mas também transpor-

tados para uma viagem no 

tempo, com apresentações 

musicais da idade média, runas 

nórdicas, arco e flecha, réplicas 

de espadas famosas e muito 

mais! Aproveite para celebrar o 

banquete e experimentar po-

ções e o hidromel da casa.

Inspired by medieval culture, 

at the Tavern, customers are 

not only treated by Milady and 

Milorde, but also transported 

for a journey through time, with 

musical performances from 

the Middle Age, Nordic runes, 

archery, replicas of famous 

swords and much more! Take 

the opportunity to celebrate 

the banquet and try potions 

and the hydronel’s house.

R. Gandavo, 456 – Vila Mariana

+55 11 4114-2816 

www.tavernamedieval.com.br

http://ospc.com.br
http://round2-bar.negocio.site
https://www.facebook.com/verissimobar
http://www.williwillie.com.br
http://www.tavernamedieval.com.br/
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Taverna Medieval 

Coquetel Fogo Vivo

Nas CITs, você encontra à sua disposição guias culturais, além 
de mapas da cidade e folhetos de locais para visitação.

At the CITs, visitors can find at their disposal culture guides, as 
well as city maps and brochures on places of interest.

Centrais de
Informação Turística
Tourist Information Centers
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sCIT Paulista

CIT CONGONHAS
Aeroporto de Congonhas
(desembarque / arrival)
Avenida Washington Luis, s/n.
Diariamente, das 7h às 22h.
Daily, from 7 am to 10 pm.

CIT GRU - TERMINAL 2
Aeroporto de Guarulhos
(desembarque / arrival)
Rodovia Hélio Smidt, s/n.
Diariamente, das 7h às 22h.
Daily, from 7 am to 10 pm.
 
CIT PAULISTA
Parque Mário Covas
Avenida Paulista, 1853.
Diariamente, das 9h às 18h. 
Daily, from 9 am to 6 pm. 

CIT REPÚBLICA 
Praça da República, s/n
Diariamente, das 9h às 18h. 
Daily, from 9 am to 6 pm. 

CIT TIETÊ 
Terminal Rodoviário Tietê 
(desembarque / arrival). 
Avenida Cruzeiro do Sul, 1800.
Diariamente, das 6h às 22h. 
Daily, from 6 am to 10 pm. 

CIT POLO DE ECOTURISMO
Avenida Senador Teotônio Vilela, 
8000 - Parelheiros. 
Terça a domingo, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.
Tuesday to Sunday, from 8 am to 
12 pm and from 1 pm to 5 pm.

Mais informações / More information: www.cidadedesaopaulo.com
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