
A CONCRETUDE DA 
ANIVERSARIANTE   

Na comemoração de 466 anos da capital, leitores 
escolhem a atividade de lazer imperdível da cidade, a 

referência gastronômica paulistana e o passeio cultural 
que deve ser feito pelo menos uma vez na vida 

São Paulo, 25 de janeiro de 2020
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Diante de milhares de opções de 
lazer, de gastronomia ou atrações 
culturais, os leitores do Estado 
elegeram, por meio da internet, 25 
pontos interessantes da capital que 
está completando 466 anos de histó-
ria. Apesar de centenas de atrativos 
ficarem de fora, os pontos escolhi-
dos mostram bem a diversidade de 
uma cidade que cresceu moldada 
pela variedade de etnias e culturas. 

Outra constatação da enquete é a 
velocidade com que a cidade ganha 
novos destaques e como rapidamen-
te eles caem no gosto dos moradores 
e turistas. A Avenida Paulista para 
pedestres, por exemplo, é uma atra-

ção que surgiu em 2015. O parque 
Jardim das Perdizes, na zona oeste, 
citado pelo ginasta e medalhista 
olímpico Arthur Nory, é outro pon-
to de destaque que surgiu faz pouco 
tempo no cenário paulistano. Ele 
também existe desde 2015. 

Há ainda vários locais tradicio-
nais entre os citados, como o cente-
nário Theatro Municipal, no centro, 
eleito pelos leitores como um dos 
ícones paulistanos, escolha ratifica-
da por um dos personagens ilustres 
da capital, o maestro João Carlos 
Martins. Uma das pessoas conhe-
cidas que elegeram a São Paulo de  
que mais gostam.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Atrativos recém-criados e pontos de destaque centenários se 
misturam na preferência de quem vive intensamente a cidade 

1º Domingo na Paulista 
2º Compras na 25 de Março

3º Conhecer o Jardim Botânico
4º Visita à Galeria do Rock
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1º Cantinas Italianas do Bexiga
2º Lanche de Mortadela do Mercadão

3º Restaurante Terraço Itália 
4º Lanche de Pernil do Estadão

1º Exposição no Masp
2º Espetáculo no Theatro Municipal

3º Concerto na Sala São Paulo

LAZER 
QUAL ATIVIDADE É 

IMPERDÍVEL EM SÃO PAULO?

GASTRONOMIA 
O QUE É REFERÊNCIA EM 

SABOR PAULISTANO?

CULTURA 
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UMA VEZ NA VIDA?
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Avenida Paulista 25 de Março

Masp

Mercado Municipal
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GRANDE VENCEDOR

Domingo 
na Paulista

Em um dos pontos altos da 
cidade, Paulista divide as bacias 

dos Rios Tietê e Pinheiros

A verticalização da metrópole 
camufla a imponência geográfica do 
espigão da Avenida Paulista. Mas os 
milhares de visitantes que lotam o lu-
gar aos domingos, desde que ele pas-
sou a ser fechado para os automóveis 
e ônibus em 2015, podem perceber 
como uma brisa muitas vezes refres-
cante no verão ou um vento gelado 
no inverno sopram sobre os seus 
rostos em áreas mais abertas, onde 
os altos edifícios que ladeiam o as-
falto não sufocam tanto o ambiente.

O platô por onde a avenida cor-
re – e a Paulista não é uma linha 
reta como pode se perceber, por 
exemplo, do alto do mirante do Sesc 
Paulista ou do prédio do Instituto  
Moreira Salles – é um dos pon-
tos mais altos da cidade. Por isso,  
a quantidade enorme de torres de 
televisão e de rádio que estão espa-
lhadas pela região.

Na elegância da geografia pau-
listana, a Avenida Paulista também 
é literalmente um divisor de águas. 

Por ser um morro, que os índios que 
viviam no planalto conheciam muito 
bem e chamavam o espigão central 
de Caaguaçu (Mata Grande), ele se-
para as bacias hidrográficas dos Rios 
Tietê e Pinheiros. Toda a água, seja 
da chuva, dos prédios ou até de nas-
centes que rolam morro abaixo pelo 
lado voltado para o centro paulista-
no (atrás do Masp, por exemplo), 
tende a chegar de alguma forma ao 
Tietê. Do lado oposto, onde ficam 
os Jardins, o destino será a bacia do  
Pinheiros, a não ser que entupimen-
tos e o concreto impeçam a água de 
fluir pelo seu caminho natural.

Aberta em 1891, a Paulista tam-
bém é o grande símbolo paulistano, 
como apontaram os leitores do Es-
tadão nesta enquete para o aniver-
sário da cidade em 2020, porque 
ela registra, em suas construções, os 
grandes momentos da cidade de São  
Paulo. Como os casarões para as 
famílias influentes da cidade na pri-
meira metade do século 20, a chega-

da da arquitetura moderna – o prédio 
do Conjunto Nacional é um exemplo 
– em meados do século passado e  
a forte ligação com o mundo das ar-
tes. Museus e cinemas também sem-
pre estão renovando a região. Se o 
Masp e o Itaú Cultural são exemplos 
mais antigos dessa ligação entre  
a avenida e a sempre empolgante  
cultura paulistana, mais recente-
mente o Sesc Paulista, o Instituto 
Moreira Salles e a Japan House 
passaram a reforçar ainda mais essa 
vocação da Paulista.

Mesmo com toda a transforma-
ção ao longo de décadas, oásis do 
passado ainda estão presentes. Há 
a mansão da Casa das Rosas (no 
número 37 desde 1935), o Hospi-
tal Santa Catarina (no número 200 
desde 1906), o Instituto Pasteur 
(no número 393 desde 1904) e a 
mata ainda preservada do Trianon,  
em frente ao Masp, parque aberto 
em 1892, um ano após a inaugura-
ção da própria Paulista.

GEOGRAFIA 
MASCARADA

LAZER 
QUAL ATIVIDADE 

É IMPERDÍVEL EM 
SÃO PAULO?
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A diversidade 
cultural disponível 

nesta avenida 
é muitíssimo 

interessante. Com 
esta variedade de 

opções virou mesmo 
a praia de quem 

vive na cidade

Ele adora a 
Paulista, por 

causa da música 
e da variedade 

de atrações 
como o Sesc 

É a primeira vez que 
volto a São Paulo e 

passeio pela Paulista 
fechada aos carros, 

estou adorando.

A experiência, 
principalmente 

para as crianças, 
desde o passeio 

de metrô, é 
muito boa

Saúde, cultura, finanças e vida 
cotidiana estão representadas 

nos prédios da avenida 

Banco Central  
A sede paulistana, 

nos moldes da 
brasiliense, é de 1971

Parque Trianon 
Inaugurado 
em 1892, o 

espaço guarda 
resquícios da 

Mata Atlântica

Hospital  
Santa Catarina  
Irmã Heinrich, 
dom Miguel Kruse 
e o médico Walter 
Seng criaram 
a instituição 
em 1906

Casa das Rosas 
Herdeiros de 

Ramos de 
Azevedo viveram 

na mansão até 
os anos 1980 

Instituto 
Pasteur 

Vacinas e 
saúde pública 

em casarão 
de 1904

Ed. Grande 
Avenida  
Um incêndio 
trágico, com 17 
mortes, chamou 
a atenção da 
cidade em 
fevereiro de 1981

Rua Peixoto Gomide

Consolação

Av. Brig. Luís Antônio

Rua Teixeira da Silva

Mari Jeziokowski, (acima à direita) 
nasceu na Bahia, mas vive como 

guia turística em Berlim há 23 anos

Elton Ricciardi,  
morador da zona sul

Fabio Correia, pai do Miguel

Paraíso

GRANDE VENCEDOR

Domingo 
na Paulista

LAZER 
QUAL ATIVIDADE 

É IMPERDÍVEL EM 
SÃO PAULO?
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Em datas especiais, passear nas 
lojas de rua na região da 25, como 
turistas e paulistanos chamam a 
zona comercial da 25 de Março e 
arredores, no centro, é certeza de 
sucesso. Fantasias de carnaval, no 
começo do ano, roupas juninas 
quando o inverno chegar ou aces-
sórios para um halloween divertido 
em outubro. Antes, claro, das com-
pras natalinas. Em grandes datas, os 
cálculos dos comerciantes apontam 
para 1 milhão de pessoas circulan-
do pelo local. Mas um dos passeios 

paulistanos imperdíveis da capital 
vai muito além disso, e pode ser fei-
to durante todo o ano. O comércio 
da 25 tem cantinhos escondidos, 
muitas vezes em prédios antigos 
da cidade, que fazem a alegria de 
quem procura por matéria-prima 
para montar seu acessório.

 A tradição de mascatear naquela 
parte do centro paulistano é históri-
ca. Começou na primeira metade do 
século 20 com os sírios e libaneses, 
imigrantes que investiram em terras 
baratas onde moravam e trabalhavam 

ao mesmo tempo.  A região também 
é repleta de curiosidades. Ali do lado, 
a Ladeira Porto Geral tem esse nome 
porque, no século 19, ela levava até 
o atracadouro das barcas que abaste-
ciam o centro paulistano. E, segundo 
vários historiadores, 25 de Março é 
uma alusão à data da primeira Cons-
tituição do Brasil, promulgada ainda 
na época imperial, em 1824.

As lojas costumam funcionar de segunda 
a sábado no horário comercial (abertura: 
entre 7h e 9h e fechamento: entre 17h e 
18h). Horários especiais em datas festivas.

Um dos pontos mais tranquilos 
e inspiradores da capital, o Jardim 
Botânico de São Paulo é um resquí-
cio cada vez mais importante da Mata 
Atlântica brasileira, ecossistema que 
teve mais de 80% de sua cobertura 
original destruída em 500 anos. 
Além de pau-brasil, imbuias e ou-
tras espécies em extinção, o visitan-
te do parque, que também protege 
as nascentes do Riacho do Ipiranga, 
pode conhecer o Jardim de Lineu, 
área com uma estrutura paisagística 
muito comum aos jardins europeus 
do século 18. A arquitetura do local, 
com um grande espelho d’água cen-
tral, é inspirada no Jardim Botânico 
de Upsala, na Suécia, onde traba-
lhou Carl Von Linnaeus, um dos 
maiores botânicos da história. 

A visita ao coração do parque fica 
ainda mais interessante no outono-
-inverno quando as suinãs, árvores 
que ladeiam o Jardim de Lineu, per-
dem as folhas, mas ganham flores de 
coloração vermelha, que atraem bei-
ja-flores e outros pássaros. Além da 
beleza cênica, uma visita ao Parque 
Estadual das Fontes do Ipiranga, 
nome oficial do local administrado 
pelo governo do Estado, pode ser 
um convite a um bom piquenique ou 
também a um mergulho na história. 

O pequeno museu no interior  
do Jardim Botânico conta em de-
talhes momentos históricos da bo-
tânica no Brasil. Em um dos vitrais 
dos anos 1940, o visitante pode 
apreciar, por exemplo, diversas es-
pécies de orquídeas.

Funcionamento: de terça a 
domingo e feriados (inclusive os 
que caem na segunda-feira) das 
9h às 17h. Preço: R$ 10,00 (público 
em geral). Mais informações: www.
infraestruturameioambiente.
sp.gov.br/jardimbotanico/

BATER  
PERNA  
NA 25

Desde a imigração dos sírios e libaneses, no início 
do século 20, região tem o comércio em seu DNA

INSPIRADO EM 
JARDINS EUROPEUS

História da botânica nacional e Mata 
Atlântica preservada ao alcance do público 

LAZER 
O QUE O PAULISTANO 

 MAIS GOSTA DE FAZER 
NAS HORAS VAGAS, 
SEGUNDO ENQUETE

Jardim 
de Lineu 
homenageia 
um dos 
maiores 
botânicos 
da história

Tradição 
comercial 

da região da 
25 de Março 

é histórica Ag
ên

cia
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ad
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José Patrício/Agência Estado
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Mais de 500 
mil pessoas 
frequentam 
as lojas da 
Galeria do 
Rock todos 
os meses

 1 Amantes da escalada 
esportiva têm um porto 
seguro na cidade para 
praticar o esporte, a Casa 
da Pedra.  2  Uma boa 
caminhada no Pico do 
Jaraguá, em dias de sol, é 
recompensada por uma bela 
vista   3  No Horto Florestal, 
o cenário tem muito verde.

ARQUITETURA 
DO ROCK

Revitalizada nos anos 1990 depois 
de uma fase de ostracismo, 
galeria virou referência no centro

Frases como “o maior centro 
comercial de São Paulo” e “gran-
diosas ruas cobertas” estavam em 
um anúncio publicado no jornal  
O Estado de S. Paulo em 1960 
sobre um novo projeto arquitetô-
nico lançado no centro da capital 
paulista, assinado pelo casal de ar-
quitetos italianos Ermanno Siffredi 
e Maria Bardelli. Apesar do sucesso  
de vendas, com a chegada dos 
grandes shopping centers à capital 
anos depois, as grandes galerias do 
centro sucumbiram e viraram lo-
cais urbanos atrelados à violência e  
à venda de drogas. 

Tudo mudou nos anos 1990, 
quando uma revitalização completa 
do Centro Comercial Grandes Ga-
lerias, no número 439 da Avenida 
São João, entre a Rua 24 de Maio 
e o Largo Paiçandu, começou a ser 
implantada. Na época do início da 
reforma, havia por volta de 50 lojas 

funcionando no espaço. Atualmen-
te, enquanto os aficionados por 
rock têm dezenas de lugares à dis-
posição, quem gosta de outros esti-
los musicais também pode garimpar 
muita coisa nos aproximadamente 
450 estabelecimentos comerciais 
em funcionamento. 

O público estimado que frequen-
ta os corredores da galeria todos os 
meses está na ordem de 510 mil pes-
soas. Nem todos vão ao local apenas 
por causa da música. Há loja com 
materiais esportivos, opções para 
quem quer uma tatuagem, espaço 
para compra de um skate e até locais 
para garimpar um bom acessório. A 
galeria também conta com eventos 
culturais sobre o ritmo musical que 
a projetou em todo o Brasil.

As lojas costumam funcionar das 9h às 
19h30 de segunda a sexta. No sábado, 
das 9h às 18h. Mais informações: 
http://galeriadorock.com.br/

Família em 
movimento

 1 

 2 

 3 

Taba Benedicto/Agência Estado

Jonne Roriz/Divulgação Rafael Arbex/Agência Estado

Tiago Queiroz/Agência Estado
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GASTRONOMIA 
O QUE É REFERÊNCIA EM 

SABOR PAULISTANO?

Cantinas Italianas 
no Bexiga

GRANDE VENCEDOR

Comida 
italiana 

e música 
costumam 

se misturar 
no Bexiga

Ao longo 
de décadas, 
cantinas típicas 
e padarias 
históricas 
transformam 
os sabores que 
vêm da Itália

O AROMA DO BEXIGA
O Bexiga, um dos bairros-síntese 

de São Paulo, recebeu ao longo de dé-
cadas desde o século 19 vários povos 
e etnias, entre eles muitos italianos. 
Com eles vieram as comidas e os 
restaurantes, que se transformaram 
muito ao longo do tempo. Alguns 
pratos, por exemplo, foram criados 
totalmente do lado de cá do Atlântico. 
Essa grande distância gastronômica 

entre Brasil e Europa é que acabou 
por transformar as cantinas italianas 
do típico bairro paulistano em um 
dos ícones do sabor da capital. Entre 
alguns exemplos à disposição dos 
clientes, depois do triste fim da Canti-
na Capuano, a mais antiga em funcio-
namento ininterrupto em São Paulo 
entre 1907 e abril de 2018, estão as 
tradicionais Cantina Conchetta, com 

seu conhecido rodízio de massas, e a 
Montechiaro, criada em 1974. Além 
da C...Que Sabe e sua tarantela desde 
1931. O aroma das cantinas, nome 
que na Itália é dado mais para o local 
que produz e vende o vinho, mistu-
ra-se no Bexiga ao cheiro do pão de 
padarias centenárias, também trazi-
das pelos italianos ao Brasil. Caso da 
Italianinha, de 1896, da 14 de Julho, 

de 1897, da São Domingos (1913) 
e da Basilicata (1914). Todas ainda 
sendo administradas pelos descen-
dentes dos fundadores.

Cantina Conchetta (11) 2894-7869  
(conchetta.com.br).
Cantina Montechiaro (11) 3259-2727 
(montechiaro.com.br)
Cantina C...Que Sabe (11) 3289-2574 
(cquesabe.com.br)

No Centro de Tradições Nordestinas, além 
do forró e de outros ritmos apreciados no 
Nordeste do Brasil, a boa mesa está sempre 
presente. Seja com o cartola, doce típico 
feito com banana frita e queijo coalho, seja 
o escondidinho de carne-seca ou a boa 
buchada de bode. À disposição do paladar 
dos frequentadores também há a comida 
baiana, com os sempre apetitosos acarajés.

Nordeste em sp 

Valéria Gonçalvez/Agência Estado
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Uma das casas-símbolo 
da capital fica a 165 
metros de altura e já 
recebeu Frank Sinatra

Vistas 
urbanas, 
a marca 

principal do 
Terraço Itália 

no centro

SÃO PAULO, 
SÃO PAULO

Como diz a letra da música São 
Paulo, São Paulo, do Premeditan-
do o Breque, o Premê, “um ponto 
de partida pra subir na vida em São 
Paulo” é o Terraço Itália. Apesar da 
irreverência do grupo musical criado 
no fim dos anos 1970 e que fez um 
hino paulistano a partir das referên-
cias de New York, New York, o bar 
e restaurante encravado no centro 
paulistano é um lugar e tanto para 
quem, além da gastronomia e dos 
bons drinques, quer apreciar toda 
a imensidão do concreto da capital. 
Seja de dia ou principalmente à noi-
te, a vista é inesquecível. O romantis-

mo costuma se enredar ao cotidiano 
do local, tanto que os funcionários 
da casa estão acostumados com os 
pedidos emocionados de casamento 
que sempre ocorrem nas mesas de 
um dos três salões do restaurante 
principal. Inaugurado em 29 de se-
tembro de 1967, o Terraço Itália já 
teve entre os seus visitantes ilustres 
o cantor Frank Sinatra. A casa, que 
fica a 165 metros de altura, se distri-
bui entre os pavimentos 41º e 42º de 
outro símbolo da cidade, o Edifício 
Itália, inaugurado em 1965, que 
também marca o fato de São Paulo 
ter recebido milhões de imigrantes 

italianos. Evaristo Comolatti havia 
desembarcado da Itália em 1948, 
em uma São Paulo com então aproxi-
madamente 3 milhões de habitantes, 
quando conheceu as obras do futuro 
edifício e teve a ideia de construir um 
restaurante de luxo bem lá no alto.

O Terraço Itália tem vários ambientes. A 
sala Nobre e a sala São Paulo, que abre 
para almoço a partir das 12h e para o jan-
tar, todas as noites, além da sala Panora-
ma, que funciona desde as 19h30 entre 
quinta e sábado, mas tem música ao vivo 
a partir das 20h30. O bar abre de segunda 
a sexta às 15h e aos fins de semana às 12h. 
Telefone para reservas: (11) 2189-2929 
https://www.terracoitalia.com.br/

Depois de ser popularizado em 
meados dos anos 1990 por uma no-
vela de TV, o sanduíche de mortade-
la em abundância pode ser encontra-
do em vários lugares. Mas a origem 
do atrativo gastronômico está ligada 
ao próprio Mercadão de São Paulo.

Desde os anos 1930, ao menos 
dois bares do local servem o famoso 
sanduíche que, no início, era mais 
consumido pelos próprios funcioná-
rios do mercado. Um deles é o Bar 
do Mané. Manoel Cardoso Loureiro 
herdou um box dentro do mercado 
no final dos anos 1970 do pai e de 
um primo. Os fundadores do local, 
nos anos 1930, eram padeiros em 
Portugal. Obra do destino fez com 
que um bar português popularizasse 
em São Paulo um produto de origem 
italiana, algo apenas possível em ci-
dades multiculturais como é a capi-
tal. Nas primeiras décadas do estabe-
lecimento, a história contada pelos 
donos mostra que o sanduíche de 

copa e salame era o mais vendido no 
local. Até que nos anos 1970, por 
causa da reclamação de um cliente 
assíduo que dizia ter pouca morta-
dela em seu pão, os funcionários do 
local resolveram fazer uma versão 
turbinada do item do cardápio. 

A fama do sanduíche, que tam-
bém historicamente é vendido há 
décadas e com muito recheio no 
Hocca Bar, ficou registrada nas pá-
ginas do Estado de S. Paulo em uma 
reportagem de 1979. “O lanche de 
mortadela dá fama a boteco”, dizia 
a manchete sobre o Bar do Mané. A 
história e as filas, nos dois lugares, 
continuam grandes até hoje.

Horário de funcionamento do Mercadão: 
segunda a sábado das 6h às 18h. 
Domingos e feriados, das 6h às 16h.  
O local fecha em vários dias do 
ano. Veja mais informações em 
www.oportaldomercadao.com.
br. Sobre o Bar do Mané,
www.bardomane.com.br ou Hocca 
Bar, www.hoccabar.com.br.

Sanduíche de mortadela ganhou 
peso após reclamação de um 
freguês assíduo do Mercadão

Mercadão 
permite 

múltiplas 
experiências 

ao paladar

O CLIENTE TEM 
SEMPRE RAZÃO

GASTRONOMIA 
O QUE É REFERÊNCIA EM 

SABOR PAULISTANO?

Helvio Romero/Agência Estado
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Uma experiência gastronômica 
e boêmia única em São Paulo é visi-
tar, durante as madrugadas princi-
palmente, o Bar e Lanches Estadão. 
O estabelecimento, localizado entre 
a Rua Major Quedinho e o Viaduto 
9 de Julho, no centro de São Paulo, 
tem esse nome porque durante vá-
rios anos funcionou ao lado da sede 
do jornal O Estado de S. Paulo. A 
redação ficou no prédio ao lado en-

tre 1953 e 1976, quando se mudou 
para o bairro do Limão. O bar, inau-
gurado em 1968, é administrado 
pelos mesmos donos desde 1974 e 
permaneceu com o nome inalterado 
mesmo depois que outros jornais e 
empresas passaram a funcionar no 
prédio em frente. Apesar do cardá-
pio extenso e de um grupo aguerri-
do de atendentes que sempre está de 
bom humor, o carro-chefe do local, 

há décadas, é o famoso sanduíche de 
pernil. O consumo ultrapassa 30 pe-
ças de pernil por dia, que costumam 
pesar entre 7kg e 8kg. Claro, quem 
quiser dividir um balcão com toda a 
grande diversidade de clientes do lo-
cal para, por exemplo, uma feijoada 
às 4 da manhã, depois da balada ou 
antes do trabalho, também será sem-
pre bem-vindo. O item mais vendido 
é o sanduíche de pernil temperado 

com cebola, tomate e pimentão, 
mas existem vários outros tipos 
de montagem à disposição, como 
a com queijo palmira ou abacaxi.  
O local é sempre lotado, inclusive nas 
madrugadas de fins de semana, mas 
o ambiente agradável e barulhento 
também faz parte do programa.

Funcionamento: 24 horas/7 dias por  
semana. www.estadaolanches.com.br

ESTADÃO, O BAR Clientes de lanchonete 
consomem mais de 30 
peças de pernil por dia

O típico 
sanduíche 
de pernil é 
temperado 
com cebola,  
tomate e 
pimentão

Daniel Teixeira/Agência Estado
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CULTURA 
QUAL PROGRAMAÇÃO 

DEVE SER FEITA AO 
MENOS UMA VEZ NA VIDA?

Exposição 
no Masp

MUSEU 
DANÇANTE

Em 2020, principais exposições do 
Masp estão focadas na dança

GRANDE VENCEDOR

Mostra especial 
sobre Tarsila 

do Amaral 
bateu recorde 

de público 
em 2019

Masp, com 
exposições 
e o acervo 
permanente, 
é o destaque 
cultural da 
cidade

O sempre imperdível Museu de 
Arte de São Paulo é um programa 
cultural que pode ser feito várias 
vezes em um mesmo ano. Agora em 
2020, as principais exposições de 
uma das grandes instituições-sím-
bolo de São Paulo estão focadas na 
dança. No dia 20 de março deste 
ano, por exemplo, estreia Hélio Oi-
ticica: A Dança na Minha Experiên-
cia. Foi em 1964, quando começou 
a frequentar a Escola de Samba Es-
tação Primeira de Mangueira para se 
tornar passista, que a vida e a obra 
do artista se transformaram. 

A partir desse divisor de águas, 
surgiram os Parangolés, como são 
chamadas as capas, faixas e bandei-
ras de tecidos coloridos usadas pelo 
espectador da obra para que ele se 
torne o grande intérprete do traba-
lho. A experiência de estar e sentir o 
Masp, seja nas próximas exposições 
ligadas à dança que estarão presen-
tes até 2021 ou para apreciar as 
também sempre importantes obras 
de arte do acervo, abrange ainda 
um terceiro ingrediente: a estética 
arquitetônica do edifício, que pare-
ce pairar sobre a agitada e multicul-
tural Avenida Paulista, tanto no dia 
a dia da cidade como no domingo 

de sol ou nas manifestações cultu-
rais e políticas sempre presentes em 
frente ao museu. Vidro e concreto 
bastaram para a arquitetura de Lina 
Bo Bardi (1914-1992) se eterni-
zar. Superfícies ásperas contrastam 
com a leveza, transparência e a sus-
pensão do prédio. Se na prancheta  
a vontade da arquiteta era realmen-
te criar uma praça pública embaixo 
do edifício, o desejo se concreti-
zou totalmente como se pode ver  
nos últimos anos.

O interesse pelo museu só au-
menta. Em 2019, os números ofi-
ciais registraram uma marca histó-
rica. As grandes filas para a mostra 
Tarsila Popular levaram o museu a 
ter 729.325 visitantes. Só a mostra 
da pintora brasileira, entre abril e ju-
lho, foi vista por 402.850 pessoas. 
Desde 2014, o gosto dos paulistanos 
revelou-se eclético. Nesse período, 
a mostra mais vista antes do evento 
sobre Tarsila foi Histórias Afro-
-Atlânticas, em 2018, que teve 180 
mil visitantes. A exposição Toulou-
se-Lautrec em Vermelho, em 2017, 
havia recebido 165 mil pessoas.

Mais informações sobre horários, 
programação e preços: masp.org.br

Daniel Teixeira/Agência Estado
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 1 Parque da Independência, apesar 
de o Museu do Ipiranga ainda estar 
fechado, reúne natureza e história.  
 2  Na Vila Madalena, Beco do Batman 
costuma atrair muitos turistas 
estrangeiros interessados na arte do 
grafite.  3  No Palácio das Indústrias, 
ao lado do Parque D. Pedro II, ciência e 
história fazem a diversão de crianças 
e adolescentes no Museu Catavento.

Arte e cultura
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Um programa que agrada a todos, 
sejam profundos conhecedores de 
música clássica, sejam visitantes ini-
ciantes na beleza das composições 
sinfônicas. Assistir a um concerto na 
Sala São Paulo, além do acesso a boa 
música e de perceber como músicos 
e um maestro trabalham arduamente 
na direção da apresentação perfeita, 
para deleite do público, é também 
uma aula de história. O prédio onde 
hoje se vivem momentos memorá-

veis durante os grandes concertos 
da Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo presenciou principalmen-
te entre os anos 1920 e a Segunda 
Guerra Mundial o auge da Estrada 
de Ferro Sorocabana. O grande 
projeto para uma estação de trem no 
local, inspirado na Grand Central de 
Nova York, demorou a ser finaliza-
do, o que ocorreu apenas em 1938. 
O mundo vivia a década posterior à 
quebra da Bolsa de 1929 e o cultivo 

do café passava por sérias dificulda-
des. Os trens, com isso, rapidamente 
também sucumbiram. Apenas no fi-
nal dos anos 1990, com a edificação 
voltando para o governo do Estado 
de São Paulo, a estação passou por 
toda uma revitalização para ser o 
que é hoje. Nesse projeto para re-
vigorar a Júlio Prestes, apesar de os 
trens locais continuarem passando 
pelos trilhos, as inovações acústicas 
do local evidenciaram ainda mais o 

projeto original da sala. Tudo parece 
conspirar para o som perfeito. Não 
há cortinas nem tapetes, mas madei-
ras e paredes espessas. O local, além 
dos concertos, ainda pode ser visita-
do por meio de sessões guiadas, nas 
quais várias informações sobre patri-
mônio histórico e a restauração do 
prédio são fornecidas aos visitantes.

Mais informações sobre horários, visitas 
guiadas e a rica programação cultural: 
www.salasaopaulo.art.br

HISTÓRIA PARA 
OS OUVIDOS

Antiga estação de 
trem do século 20 
conspira, agora, pela 
audição perfeita

O histórico edifício inaugurado 
em 1911 no então chamado Morro 
do Chá é um dos grandes cartões-
-postais de São Paulo. O Theatro 
Municipal, onde já pisaram os gran-
des nomes da música clássica nacio-
nal e internacional, continua a todo 
vapor nestes anos 20 do século 21. 
Por isso, em 2020, a direção da casa, 
pensando principalmente no públi-
co jovem e em pessoas que visitam 
pela primeira vez o local, preparou 
uma programação que engloba mú-
sica, dança, circo e teatro. 

As pesquisas feitas com os fre-
quentadores mostram que em 2019 
por volta de 40% do público que 
esteve no teatro estava pisando na 
magistral sala de espetáculos pela 
primeira vez. Além disso, a maioria 
das pessoas que resolveram explo-
rar o centro paulistano tinha menos 
de 30 anos de idade. Assim como 
ocorreu há quase 100 anos, quan-
do o palco do Municipal abrigou 
a programação transformadora da 
Semana de Arte Moderna de São 
Paulo, são os jovens que estão cada 
vez mais se voltando para o teatro. 
Em 1922, nos dias 13, 15 e 17, fi-
caram famosas as apresentações de 
música e poesia que inauguraram o 
Modernismo no Brasil. O centro e o 
Theatro respiram cada vez mais.

Mais informações: theatromunicipal.org.br

PÚBLICO 
ABRAÇA O 
MUNICIPAL

Música, dança, circo e teatro 
estarão em cena durante 2020

Municipal 
entrou para 

a história 
ao sediar 
a Semana 

de Arte 
Moderna 

de 1922

Sala São 
Paulo é 

elogiada 
pela sua 
acústica

CULTURA 
QUAL PROGRAMAÇÃO 

DEVE SER FEITA AO 
MENOS UMA VEZ NA VIDA?

Divulgação

Helvio Romero/Agência Estado
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A MINHA SÃO PAULO 
PERSONAGENS CONHECIDOS 

FALAM SOBRE O QUE MAIS 
GOSTAM NA CIDADE

“O lugar que gosto de frequentar em 
São Paulo é o Theatro Municipal, porque 
foi neste palco, durante o século 20, que 
se apresentaram os maiores musicistas, 
cantores, maestros, compositores e 
solistas. Foi lá também que teve a 
origem da Semana de Arte Moderna. 
Cada vez que piso naquele palco eu 
tento honrar todos estes personagens.”

O ginasta brasileiro medalhista de 
bronze na Olimpíada Rio 2016 gosta de 
explorar novos restaurantes, dos mais 

variados tipos. “No café da manhã, 
principalmente nos finais de semana, 

gosto da Padoca do Maní, por ter 
bastante suco e comida leve.” O ginasta 
também tem um parque preferido em 
São Paulo. “Gosto muito do Jardim das 

Perdizes, perto de casa. Estou sempre lá 
para passear com os meus cachorros.”

O historiador e professor brasileiro elenca dois 
pontos imperdíveis, um deles gastronômico. 

“Um lugar despojado que eu amo é o Bar 
e Lanches Estadão e o sanduíche de pernil. 

O local já me salvou de madrugada várias 
vezes. Pedir com pururuca abrevia a vida, 

mas torna-a muito mais interessante.” Agora, 
segundo Karnal, São Paulo é São Paulo, 

sem dúvida nenhuma, na Avenida Paulista. 
“Aos domingos, o cosmopolitismo cultural e 

humano é um corredor do eu para o nós.”

João Carlos Martins

Arthur NoryLeandro Karnal

Am
an

da
 P

er
ob

el
li/

Ag
ên

cia
 E

st
ad

o

Felipe Rau/Agência Estado

W
ilt

on
 Ju

ni
or

/A
gê

nc
ia

 E
st

ad
o

Agência Estado



18 | SP BEM NA FOTO | São Paulo, 25 de janeiro de 2020

Um ensaio de uma escola de sam-
ba em sua quadra, semanas antes do 
carnaval, é um espetáculo por si só. 
Se na avenida tem toda a correria e 
a preocupação com o regulamento, 
além da personalidade e das estrelas 
que muitas vezes têm pouco a ver 
com o dia a dia da comunidade, nos 
ensaios tudo costuma ser diferente. 
O objetivo de todos ali é cantar o 
samba, afinar a melodia e, principal-
mente, unir toda a comunidade com 
alegria e garra. Claro que cada esco-
la tem a sua peculiaridade. Existem 
as grandes e tradicionais, as mais 
jovens e igualmente entusiasma-
das, além daquelas mais ligadas às 
agremiações de futebol. Ao todo, 
no chamado Grupo Especial, a pri-

meira divisão do carnaval paulistano, 
são 14 opções, o que rende muitos 
ensaios divertidos entre janeiro e fe-
vereiro. A maioria dos ensaios ocor-
re aos domingos porque muitas das 
escolas de samba, ao longo de outras 
noites da semana, precisam cumprir 
um extenso calendário dos ensaios 
técnicos no próprio Anhembi. Neste 
ano, existe uma peculiaridade, ban-
deiras tradicionais do samba pau-
listano como Nenê de Vila Matilde, 
Leandro de Itaquera, Camisa Verde 
e Branco e Vai-Vai vão disputar o 
grupo de acesso, ou seja, a segunda 
divisão do carnaval de São Paulo.

Informações sobre preços dos ingressos 
para os desfiles no Anhembi: https://in-
gressosligasp.com.br/

SAMBA É 
TRADIÇÃO

Nos meses antes do carnaval, 
dezenas de ensaios se espalham 
semanalmente pela capital

Há mais de 30 anos, os sábados são 
marcados pela agitação na Praça Be-
nedito Calixto, na zona oeste de São 
Paulo. O público diverso vai atrás 
também dos mais variados itens, seja 
nas próprias barraquinhas da praça, 
seja nas lojas físicas dos arredores, 
que também funcionam durante toda 
a semana. A Feira da Praça e seus 
expositores apontam tendências, 
oferecem moda de qualidade, além 
de peças de design e muitos itens 
de artesanato. O passeio envolve ter 
muito olho clínico e paciência para 

conseguir achar aquilo que procura 
entre centenas de opções. Existem 
brinquedos antigos, roupas, móveis 
e os cada vez mais na moda discos 
de vinil. Depois de achar o que pro-
cura, o visitante ainda tem a chance, 
na praça de alimentação do local, 
formada por barraquinhas de feira, 
de ouvir um bom chorinho, inter-
pretado por um regional. Se a ideia 
é ainda explorar as lojas e restauran-
tes das ruas vizinhas, existem outras 
dezenas de opções. Em alguns sába-
dos do mês, os visitantes que tiverem 

a sorte de presenciar uma sessão do 
projeto Autor na Praça poderão 
comprar livros dos próprios autores 
das obras. Há um centro cultural 
na Benedito Calixto, que mistura 
livraria, sebo, galeria de arte e uma 
cafeteria. A diversão é garantida, e 
o mergulho em muita cultura, por 
várias horas, também.

Funcionamento: todos os sábados, das 
9h às 19h. As apresentações de chorinho 
costumam ocorrer a partir das 14h30.

GARIMPO 
NA PRAÇA

A Feira da Benedito Calixto 
aponta tendências e exibe 
desde peças de design até 
brinquedos aos clientes

Sempre aos 
sábados, 
barracas 
vendem 

centenas 
de opções

CULTURA 
QUAL PROGRAMAÇÃO 

DEVE SER FEITA AO 
MENOS UMA VEZ NA VIDA?


