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CONCERTO: ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OSESP). VISITA 

MONITORADA À SALA SÃO PAULO E ESTAÇÃO PINACOTECA. PASSEIO GUIADO PELO 

JARDIM DA LUZ 

 

Nosso Programa, dessa vez, contemplou a música clássica e o funcionamento de uma 

orquestra, no concerto na Sala São Paulo e a história do Brasil durante o período da 

ditadura militar, no Memorial da Resistência de São Paulo. Também iríamos ampliar os 

conhecimentos dos participantes sobre a nossa língua, com a visita ao Museu da 

Língua Portuguesa, mas estava fechado por falta de energia. Que pena... 

O ponto de encontro foi na Sala São Paulo, onde os 38 participantes ouviram as 

explicações dos monitores, primeiramente, sobre a antiga estação de trens da Estrada 

de Ferro Sorocabana que abriga hoje o Complexo Cultural Júlio Prestes, sede da maior 

e mais moderna sala de concertos da América Latina: a Sala São Paulo. Em seguida, 

assistimos ao Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, um belíssimo 

espetáculo, que encantou a todos. 

Depois do concerto, fomos almoçar na Lanchonete Flor Café, na Estação Pinacoteca, 

prédio ao lado da Sala São Paulo. Um almoço muito gostoso, num ambiente bonito e 

agradável, preparado especialmente para nos receber. 

Após o almoço, fizemos uma visita monitorada ao Memorial da Resistência de São 

Paulo, instituição dedicada à preservação das memórias da resistência e da repressão 

políticas. E, nesse espaço, tivemos a grata surpresa de apreciar a exposição “Arpilleras 

da resistência política chilena”. Eram lindos trabalhos feitos por mulheres chilenas com 

retalhos e sobras de tecidos bordados sobre sacos de batatas ou de farinhas, 

relacionados com a resistência política no Chile, na época da ditadura militar. 

Saindo de lá, caminhamos até o Museu da Língua Portuguesa, sempre atentos aos 

diferentes estilos arquitetônicos e artísticos presentes e que foram apontados pelos 

monitores. 

Como o Museu da Língua Portuguesa estava fechado, fomos direto para o Jardim da 

Luz, onde fizemos um passeio guiado, a avaliação e o encerramento do programa. Foi 

um dia muito rico, que ampliou muitíssimo os conhecimentos dos participantes. 

Paula Torres 

 


