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DESCOBRINDO SÃO PAULO: O CENTRO HISTÓRICO DA NOSSA CIDADE  

 

No nosso primeiro Programa de Formação de 2011, decidimos visitar, mais uma vez, o 

Centro Histórico da nossa cidade, pois muitos profissionais ainda não tinham participado 

dessa atividade tão importante. Nosso ponto de encontro foi em frente ao Páteo do 

Collegio, onde houve as boas vindas aos participantes, a apresentação da equipe e do 

programa. Fabiano Garcia fez uma exposição sobre a fundação da cidade de São Paulo e a 

história de São Paulo no Brasil Colônia e no Império. 

Visitamos o Pateo do Collegio – a parte externa, a Maquete e o Museu Anchieta. Fabiano e 

os monitores falaram sobre a história e a geografia da cidade de São Paulo, sobre as pessoas 

que fizeram e fazem a cidade de São Paulo ser o que é hoje, o processo de urbanização, os 

edifícios do centro e os diferentes estilos arquitetônicos. 

Depois passamos pelo Solar da Marquesa, que estava em restauro. O casarão é o último 

exemplar de arquitetura aristocrática residencial da cidade. Caminhamos até a Praça da Sé, 

passando pelo Centro Cultural da Caixa, e paramos no marco Zero, o centro geográfico da 

cidade de São Paulo. Em seguida, fomos para a Catedral Metropolitana da Sé. Para muitos, 

era a primeira vez que entravam na Catedral. 

Já estávamos com fome, então fomos tomar um gostoso lanche no tradicional Café 

Girondino. De lá, fomos para o largo São Bento, Igreja de São Bento, Prédio Martinelli e 

CCBB, na exposição “O mundo mágico de Escher”. Todos gostaram muito da exposição, que 

apreciaram com muito interesse. 

Continuamos nosso passeio, passando pela Praça do Patriarca, Largo de São Francisco, 

Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo e encerrando no Theatro Municipal, sempre com 

explicações dos monitores e, também, com perguntas, comentários, muito interesse e 

alegria dos participantes.  
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