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O Aeroporto de Congonhas, projeto de Ernani do
Val Penteado, foi inaugurado em 1959. O edifício parece transpirar um antigo
sentimento de modernidade. Todos já passamos por
lá. Mas você sabia que há
visitas guiadas? Dá até vontade de passar horas no aeroporto... Passeando, claro.
Av. Washington Luiz, s/nº,
5090-9000. 24h. Visitas
(mínimo de 15 pessoas) podem
ser marcadas pelo 5090-9030.

BATER
Deixe a cidade do lado de fora e vá
conhecer uma outra São Paulo, guardada
bem longe dos pontos turísticos oficiais
Há quem diga que São Paulo é um
mar de prédios. É mesmo. Mas, ao
contrário do que muitos dizem, há
beleza neles. Pare um minuto e pense em quantas vezes você passou
diante de um edifício e – impressionado – quis conhecê-lo por dentro. Pois
chega de passar vontade!
Nós já paramos. E fizemos isso por
você (em parte, vai). Nas próximas
páginas, listamos vinte endereços
para explorar São Paulo por dentro. O acesso a alguns prédios é total;
+ Com reportagem de Míriam Castro

a outros, não – só dá para visitar um
saguão, um hall de entrada ou um
restaurante. E mesmo assim, vale. Há
também os que oferecem visitas guiadas, com novidades mesmo para
quem (acha que) já os conhece.
Com jeitinho, pode-se até pedir
para espiar algo que normalmente fica
trancado para o público. Saia por aí
gastando os sapatos e tirando muitas
fotos, levando no peito esse amor por
organizar os espaços humanos.
Guilherme Conte
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Entre sem

Outro projeto de Ramos de
Azevedo, o Palácio da Justiça, inaugurado em 1933 (e
novamente em 1942), é sede
do Tribunal de Justiça de
São Paulo – e um dos prédios
mais bonitos da cidade. Preste atenção nos pisos, vitrais,
detalhes de ferragens e nas
suntuosas colunas. Pça. da Sé,
s/nº, metrô Sé, 3242-9366.

A Secretaria de Educação
funciona desde os anos 70
no prédio do antigo Colégio
Caetano de Campos, fundado em 1894, onde gerações
de professores se formaram.
O imponente, porém acolhedor, edifício foi construído
por Ramos de Azevedo. Os
funcionários contam que
muitos turistas chegam pensando que é um museu...

HERANÇA

República, 3218-2000. Visitas

O Instituto Presbiteriano
Mackenzie, com seus prédios de tijolinhos e alamedas
arborizadas, emana de suas
paredes o imaginário progressista dos missionários
norte-americanos que o fundaram. A joia é a biblioteca
(foto na pág. anterior), fundada em 1926. R. Itambé, 45,

agendadas pelo 3218-2243.

Consolação, 2186-2000.

Pça. da República, 53, metrô
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