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Conhecer os atrativos de São Paulo já
é possível mesmo sem sair de casa. Com
a ajuda da internet é possível empreender
passeios virtuais pela cidade, indo a locais
tão diversos quanto o Masp e um templo
japonês em Itaquera.

“Sem dúvida, os lugares possuem uma
atmosfera e envolvem climas, mas, se a
pessoa não pode visitá-los pessoalmen-
te, a internet é uma ótima ferramenta”,
diz Jorge Marmion, diretor do site Sampa
Online (www.sampaonline.com.br). Na
seção “Postais” do site é possível ver fotos
panorâmicas de pontos como a estação
da Luz, o obelisco do Ibirapuera e o par-
que da Aclimação.

“Recebemos muitas visitas de inter-
nautas estrangeiros, de Portugal, da Espa-
nha e dos Estados Unidos”, diz ele.

O serviço também permite que os in-
ternautas enviem os próprios cliques. “A
ideia é que as pessoas publiquem fotos
dos seus bairros”, completa Marmion.

Para quem procura por uma“imersão”
maior, o 360 Cities (www.360cities.net)
funciona com fotos panorâmicas de alta

Visite São Paulo

virtualmente

definição, que capturam a imagem do es-
paço em 360º.

Para “passear” por elas, basta usar o
mouse. Uma busca por “São Paulo” na
página inicial do serviço aponta resulta-
dos como a avenida Paulista e o Pátio do
Colégio, no centro da cidade, entre outros.
A página também aceita colaboração de
internautas.

Já o SkyscraperCity é um fórum em que
os usuários publicam fotos e trocam ideias
sobre arranha-céus e grandes prédios. Po-
rém, até mesmo para usuários cadastra-
dos, a navegação no site não é simples. A
dica é fazer pesquisas no Google usando
o nome do site. Por exemplo: digite “São
Paulo skyscrapercity” na página de pes-
quisas e siga os resultados (no endereço
http://tinyurl.com/yfltna5 há diversos tó-
picos já listados).

Desbravador de

casas antigas

Descobrir casarões abandonados é a
missão do fotógrafo Douglas Nascimen-
to. Com a historiadora Gláucia de Carva-
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lho, ele mantém o São Paulo Abandonada
(www.saopauloabandonada.com.br),
em que publica fotos de prédios e resi-
dências que já valeram milhões, mas hoje
estão em ruínas.

“A ideia surgiu de uma reunião de ami-
gos e a partir do modelo do site Lisboa
Abandonada, que não existe mais”, diz
Nascimento. A versão paulistana entrou no
ar em janeiro deste ano, com 12 imóveis fo-
tografados e localizados no Google Maps.
Hoje, são 149. No total, Nascimento possui
outros 250 prontos para serem publicados.

Ele diz que sai para fotografar sempre
aos domingos de manhã, horário em que
a cidade está mais tranquila.

Em suas andanças, o pesquisador
encontrou a primeira padaria do bairro
da Penha e até um templo japonês em
Itaquera. Segundo ele, a região dos bairros
de Belenzinho, Mooca e Pari é a que con-
centra o maior número de imóveis anti-
gos abandonados.

Outro serviço interessante para quem
gosta de revirar a memória da cidade é o
Dicionário de Ruas (www.dicionarioderu
as.com.br). Criada em uma parceria entre
o Departamento do Patrimônio Histórico e
a Secretaria Municipal de Cultura, a pági-
na explica os motivos dos nomes das ruas.
A da Consolação, por exemplo, deve-se à
igreja homônima, construída em 1855. To-
dos os serviços são gratuitos.

Para descobrir o significados do nome das vias

www.dicionarioderuas.com.br

Para ver fotos panorâmicas de pontos turísticos

www.sampaonline.com.br
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Onde navegar:

Fotos panorâmicas e interativas em 360º
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