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MUSICALIZANDO SP 
Musicalizando Sp é um roteiro que possui 3 

atrativos (Sala São Paulo, Galeria do Rock e Cen-
tro de Tradições Nordestinas) e 1 restaurante (Bar 
Brahma) que busca introduzir o turista em alguns 
dos principais pontos culturais/musicais de sp. Nes-
se passeio o visitante vai não só conhecer um pon-
to turístico da cidade, mas terá a possibilidade de 
imergir na cultura, através da música.

O ROTEIRO

O roteiro inicia 12h em frente à Estação da 
Luz, na saída da rua Mauá, após o encontro, segui-
remos por esta rua até chegar na Sala São Pau-
lo (Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos), a 
Sala São Paulo foi inaugurada em 1999, projetada 
por Christiano Stockler das Neve. Atualmente sede 
da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 
é considerada uma das mais importantes casas 
de concertos do país. Toda sua estrutura é irregu-
lar para auxiliar na divisão sonora, transmitindo o 
som para todos os lados por igual. Seu forro (teto) 
é totalmente móvel, para garantir a flexibilidade do 
espaço, alterando seu volume e consequentemen-
te o tempo de reverberação (tempo de um som de-
pois de ter sido extinta sua emissão por uma fonte). 
Atualmente a Sala São Paulo é tombada como pa-
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trimônio histórico pelo Condephaat. A visita a este 
ponto durará 30 minutos.

Seguindo para a pausa do almoço teremos 
uma caminhada de 15 minutos, pela av. duque de 
caxias, até a av. rio branco, onde viraremos à es-
querda, indo em direção a av. são joão, chegando 
no Bar Brahma (Av. São João, 677 – centro), que 
serve almoços e jantas com apresentações ao vivo, 
que podem ser em diferentes estilos, como: MPB, 
Samba, Jazz, entre outros. Foi inaugurado em 
1948, tendo como fundador um alemão chamado 
Henrique Hillebrecht. Já teve a presença de diver-
sos nomes como o ex-presidente Jânio Quadros, o 
sambista Adoniran Barbosa, entre diversos outros. 
Durante os anos, foi palco de reuniões de presiden-
tes, amigos e etc.

Sua decadência se deu nos grandes pro-
blemas de drogas e a violências, que passaram 
a ter com o passar dos tempos nas regiões cen-
trais. Nesse período chegou a fechar por cerca 
de uma década.

Com os projetos de revitalização do centro, 
em 2001 o bar passou por reformas e foi reinaugu-
rado, voltando a ser símbolo da boemia paulista-
na. Foi imortalizado na música do Caetano Veloso, 
entre a Avenida Ipiranga e a Avenida São João, e 
atualmente recebe cerca de 700 pessoas por dia.

Faremos uma pausa de 1h30 para o almoço, 
com preços a partir de 34 reais e logo em seguida, 
iremos pela av. são joão sentido Galeria do Rock 
(Rua Vinte e Quatro de Maio, 62 – República), onde 
imergiremos na cultura do rock, através de suas lo-
jas, cores, formas etc. Foi fundada em 1963 como 
Shopping Center Grandes Galerias, sendo apelida-
da na década de 70 pelos frequentadores de Ga-
leria do Rock, devidos a muitas lojas de disco te-
rem sido instaladas no local, atraindo o publico em 
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busca de música e artigos relacionados ao rock. 
Com 450 estabelecimentos a galeria recebe cer-
ca de 20mil visitantes por dia, não só por música, 
mas por estúdios de tatuagem, lojas de roupas, 
entre outros.

O tempo de permanência neste ponto é de 
uma hora de 1 hora. Sairemos da galeria pela rua 
24 de maio e seguiremos para a praça da república 
onde pegaremos o metro linha 3 vermelha senti-
do palmeiras barra-funda, descendo no ponto final 
e pegando o ônibus 297A-10 Jd. Primavera, na 
rua dr. bento teobaldo ferraz, até a rua francisco 
rodrigues nunes, 198 e lá caminharemos 3 minu-
tos (todo o trajeto dura cerca de 37 minutos) até 
o Centro de Tradições Nordestinas (rua jacofer, 
615 – limão). Foi fundada em 1991 pelo empresário 
e radiodifusor José de Abreu, para mudar o cenário 
de preconceito e ignorância com nordestinos que 
moravam em São Paulo. Durante esses anos a 
CTN desenvolveu e desenvolve trabalhos sociais, 
e no ano de 2003 conquistou o reconhecimento de 
Organização de Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico (OSCIP) e de Utilidade Pública Municipal pela 
Prefeitura de São Paulo. É conhecida popularmen-
te como: pedacinho do Nordeste em São Paulo. 
Por oferece atividades que mostram a cultura nor-
destina, desde gastronomia, música, até a fé. Men-
salmente o centro recebe cerca de 70mil pessoas, 
entre paulistanas, nordestinas e turistas.

O roteiro encerra aqui, com os turistas poden-
do escolher se querem permanecer no local ou não.

DADOS

• Tempo de duração: 4h30
• Valor gasto: Valor do almoço (cada turista de-

cide o que irá comer min 35 reais) + 8,60 das 
passagens de metrô e ônibus.


