




Roteiro: Rua Gastronômica (Italiana)

 Nas diferentes ruas e avenidas movimen-
tadas de São Paulo, o tempero é cruzamento de 
paulistas e paulistanos, refugiados e imigrantes que 
se encontram para satisfazer uma de suas necessi-
dades básicas, comer! Os restaurantes estão entre 
os programas de lazer oferecido na cidade e, quem 
é daqui já sabe, sempre tem algo novo para experi-
mentar!

 As ruas gastronômicas sâo resultado desta 
mistura. Nestes locais que conta é agradar o pala-
dar da turma. Venha conosco e siga os aromas da 
nossa cultura!

ATENÇÃO!

 Para seguir com o roteiro “Rua Gastronô-
mica” iremos visitar alguns atrativos. Por isso, reco-
mendamos que tome um café leve antes sair, pois 
prometemos barriga cheia até o final do passeio!

Saída Preferencial - 8h, sábado

Saídas diárias - 7h, terça à sexta e 8h sábados e 
domingos

Ponto de encontro - Catraca Metrô Linha 4 Amarela 
- Estação Higienópolis-Mackenzie
Custo direto - R$ 0,00

Custo Indireto - Gastos individuais (Almentação/
Souvenirs)

Praça Roosevelt
Café a partir de R$ 5; 
Salgados à partir de R$ 6;
Lanches à partir de R$ 12;
Bolos a partir de R$ 9;

Restaurantes Famiglia Mancini
pratos à partir de R$ 115 (serve 2 pessoas);

Restaurante Migalhas Lanches
lanches a partir de R$ 30;

3



4

Primeiro Ponto - Agradecer Sempre! (1hora)
 Construída 1909, a Igreja da Paróquia Nossa 
Senhora da Consolação fazia parte do antigo Caminhos 
dos Pinheiros, hoje Rua da Consolação. Com arquitetura 
no estilo neorromântico, mantém-se imponente com sua 
torre de 75 metros, mesmo após diversas modificações 
para acompanhar o crescimento urbanístico do bairro.

  A Igreja funcionou como Catedral no período em 
que a Igreja da Sé passou por reforma, de 1909 a 2002. 
Além de exuberantes vitrais, a paróquia abriga obras de s 
artistas como Benedito Calixto e Oscar Pereira Silva.

Local: Igreja da Paróquia Nossa Senhora da Con-
solação

Endereço: R. da Consolação, 585 - Centro, São 
Paulo – SP

Horário de funcionamento: das 7h30 às 20h

Missas:
De segunda a sexta-feira, às 7h, 12h05, 18h e 19h
Sábado: 8h, 12h e 18h
Domingo: 8h, 10h, 12h, 18h e 20h



5

Segundo Ponto - Tá na hora do café! (1hora)

 No entorno da Igreja da Consolação, como 
é popularmente conhecida, pode-se conhecer a 
Praça Roosevelt. Projetada durante a gestão do 
prefeito José Vicente Faria Lima, em 1968, a Praça 
Roosevelt, entregue em 1970, foi um presente do 
governo à cidade de São Paulo, por ocasião do seu 
416º aniversário, momento em que houve o concer-
to da Orquestra Sinfônica de São Paulo e a exposi-
ção de Cândido Portinari.

 Revitalizada em 2011, através de projeto 
SPObras da Prefeitura de São Paulo, com a parti-
cipação da Associação dos moradores, teve a pri-
meira entrega parcial em 2012. Assim, a praça tor-
nou-se um ambiente agradável para passear com 
pets no seu “cachorródromo”, prática de meditação 
e aula de yoga, caminhadas durante o dia e até to-
mar um café ao ar livre, no meio da praça.

Local: Via Roosevelt (Café Antiquário e Natural 
Roosevelt Sucos e Saladas)

Endereço: Rua Roosevelt exatamente “meio da 
praça” - quiosque 1 e 2, Bela Vista, Praça
Franklin Roosevelt, 76 - Consolação, São Paulo - 
SP, 01301-000

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 
9h às 22h; segunda-feira - fechado

Telefone: (11) 3151-5378

 Na Praça Roosevelt também é comum a 
prática do skateboarding em diferentes horários, 
além de ser endereço de grupos teatrais consolida-
dos com “Os Parlapatões” e o “Teatro dos Satyros”. 
A praça já foi homenageada pela dramaturga alemã 
Dea Loher, com peça “A vida na Praça Roosevelt”.

 A noite nos remete a um recanto de artistas, 
com diversos bares, teatros e a prática periférica 
dos slams da resistência, cultura que surgiu em Chi-
cago, nos Estados Unidos, na década de 1980, con-
temporâneo ao hip-hop. Assim, toda primeira segun-
da-feira do mês, as “batalhas de poesias” remontam 
a cena da região que recebe pessoas de diversas 
localidades da cidade. Entre eles são escolhidos os 
jurados que elegem rimas sobre homofobia, racis-
mo, machismo e violência, temas abordados pelos 
poetas urbanos.



6

Terceiro Ponto - Mangiamo! (2 horas)

RUA AVANHANDAVA (COZINHA ITALIANA)

 Localizada na mais charmosa travessa da 
Rua Augusta encontra-se a Rua Avanhandava. De-
corada com flores e postes de luz, o local faz com 
que seus visitantes se sintam-se num ambiente hos-
pitaleiro com ar europeu, com conceito de trafego 
“calming” que abriga 05 restaurantes, todos da Fa-
miglia Mancini. Momento para apreciar exuberantes 
arquiteturas e um delicioso cardápio da culinária ita-
liana.

Local: Famiglia Mancini (2h)

Site: https://www.famigliamancini.com.br/

Endereço: Rua Avanhandava,
Famiglia Mancini, 81 (Cantina Italiana)

IL Ristorante Walter Mancini, 126 (com música ao 
vivo, diariamente oferece receitas italianas)

Pizzaria Famiglia Mancini, 25 (pizzas com massas 
grossas, marguerita e presunto de parma são as 
mais pedidas)

Madreperola, 22 (peixes e frutos do mar, destaque 
para o risotto de camarão)

Migalhas,16 (mais informal, serve sanduíches, des-
taque para os lanches de bacalhau e
carne seca)

Horário de Funcionamento: terça, quarta e quinta, 
11h30 às 01h / sexta e sábado 11h30 até 02h/ Do-
mingo 11h30 - 00h
Segunda-feira: Fechado
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Quarto Ponto - Arte e artistas! (1 hora)

 O Piccolo Teatro localizado na Rua Ava-
nhandava, conta com apresentações no Palco 
Generosidade, onde da calçada das estrelas você 
pode apreciar apresentações gratuitas, de quinta a 
domingo, (consultar horário no site). Numa parceria 
social Walter Mancini e Barilla do Brasil oferece, to-
dos os domingos a “Pasta da Generosidade”, servi-
da pelo Chef Gabriel Pavan.

Local: Piccolo Teatro

Endereço: Rua Avanhandava, 126

Eventos: Consultar sempre antes da visita

 Seguindo a cultura da Arte Urbana, a Rua 
Avanhandava conta com uma arte do muralista Ko-
bra, reconhecido mundialmente pelo seu trabalho e 
que neste ambiente homenageou seu amigo Wal-
ter Mancini, com lindíssimo e colorido mural do Ray 
Charles. A Rua Avanhandava ainda conta com duas 
lojas com souvenirs e presentes exclusivos, para fe-
char o nosso roteiro.

Local: Calligraphia

Endereço: Rua Avanhandava, 40 A

Horário de Funcionamento: terça, quarta e quinta, 
das 11h às 22h / sexta, 11h às 22h30 e sábado, das 
14h às 23h / segunda-feira, das 11h às 22h/ domin-
go - fechado

Local: Gato Bravo

Endereço: Rua Avanhandava, 26
Horário de Funcionamento: terça à sábado 13h às 
21h/ Domingo - Fechado

Esperamos que tenham apreciado o gostinho da 
nossa gastronomia!

Também contamos com outras Ruas Gastronômi-
cas, aproveitem os demias roteiros!

Rua Guaicuí - Pinheiros (Diversos)
Rua Galvão Bueno - Liberdade (Cozinha Japonesa)
Bom Retiro - (Padarias Coreanas)
Rua Pedroso Alvarenga - Pinheiros (Diversos)
Rua Treze de Maio - (Cantina Italiana)
Entre outros endereços da cidade!


