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CENTRO DE SÃO PAULO: 3 TEMPOS EM UM DIA  

 

A fundação da cidade, o tempo da colônia e do império, a São Paulo de hoje: 3 

tempos em um só passeio. Seria muito cansativo esse passeio?  

Nosso ponto de encontro foi no Pateo do Collegio. Tivemos 34 participantes. 

Formamos uma roda em torno do Fabiano Garcia que falou 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 Maquete, o Museu Anchieta, a parte externa e a 

cripta, onde havia uma bonita exposição de peças da cultura indígena.  

Depois fomos à Casa da Imagem e ao Solar da Marquesa. Nesses lugares pudemos 

perceber como a vida na época era bem diferente. Após essa parte da história da nossa 

cidade, caminhamos até a Praça do Patriarca, passando pelo Viaduto do Chá, Praça Ramos 

de Azevedo e Praça Dom José Gaspar. Aí pudemos observar marcos históricos e 

arquitetônicos de diferentes épocas e ouvir informações importantes sobre as alterações 

que a cidade foi sofrendo ao longo do tempo.  

Fomos, em seguida para o restaurante Piazza 36. Comemos uma gostosa salada e 

depois pudemos escolher entre uma massa ou um frango com risoto. Estava muito boa a 

comida. E de sobremesa, brownie de chocolate com sorvete. 

Após o almoço, visitamos um circuito de galerias do Centro Novo: a São Paulo do 

século XX e XXI. Conhecemos a Galeria Metrópole, a Galeria Ipê, a Galeria Califórnia, a 

Galeria Guatapará, a Galeria do Rock e a Galeria Olido. Foi lá que visitamos o Museu do Circo 

e a Vitrine do Samba.  

Durante toda a atividade, podia-se observar os olhares curiosos e interessados dos 

participantes, que estavam bem animados e motivados. No final, algumas participantes, até 

mesmo com os pés cansados de tanto andar, se animaram para dançar na Vitrine do Samba! 

 

Paula Torres 

 


