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Idealizado pela fotógrafa
e arquiteta Mariana Orsi
(foto), o projeto Click a
Pé pretende registrar
coletivamente 12 pontos
de São Paulo – e, depois,
transformar os melhores
cliques em exposição.
No dia 6/12, o ponto de

partida será a Praça da
Sé, às 10h. De lá, o grupo
irá sair para fotografar as
ruas do centro, até a Pra-
ça do Patriarca. Os parti-
cipantes da jornada vão
poder subir à cobertura
do edifício Conde de Pra-
tes, para fazer imagens
do alto.
Mais informações sobre
o projeto em www.
projetoclickape.com.br.

Programa periódico con-
duzido pelo engenheiro
Jorge Cintra, professor
da USP e membro do
Instituto Histórico e Geo-
gráfico de São Paulo, a
‘bandeira cultural’ deste
sábado (28) será pela
Vila Clementino, bairro
da zona sul da cidade. Na
programação, estão o
Instituto Biológico (fo-

to), a Cinemateca e a
Unifesp, entre outros
pontos. Gratuito, o tour
sai às 9h30, do portal do
Colégio Arquidiocesano.
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Hienas, peixe-elétri-
co, urso polar e came-
los viviam onde hoje é
o Parque da Aclima-
ção. Antes de se tor-
nar uma calma área
verde, ali funcionou o
primeiro zoológico de
São Paulo, criado pelo
médico, político e
fazendeiro Carlos
Botelho (1855-1947).
No recém-lançado
‘Jardim da Acclima-
ção’ (Ed. Sesi-SP, 136
págs. R$ 80), o empre-
sário e advogado Anto-
nio Carlos Botelho
Souza Aranha, bisne-
to de Carlos Botelho,
conta essa história –
com imagens do acer-
vo da família.
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DIVIRTA-SE O GUIA DO ESTADÃO 27/11/15 A 3/12/156


