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Embu das Artes é uma atração 
singular do turismo nacional. 
Além de riquezas históricas e 
naturais, se desenvolveu a par-
tir de sua cultura e arte. A ci-
dade tem Centro Histórico de 
arquitetura colonial, museus,   
igreja, antiquários, comércio de 
móveis artesanais, galerias, lojas 
de artesanato e realiza a tradicion-
al Feira de Arte e Artesanato nos 
fins de semana e feriados, opor-
tunidade para freqüentar os res-
taurantes e cafés. Há ainda bons 
hotéis e outras atraentes opções 
de lazer.

Embu das Artes is a unique na-
tional tourism attraction. In ad-
dition to its historical and natu-
ral wealth, the city has developed 
from its culture and art. The city 
has the Historic Center of colonial 
architecture, museums, church, 
antique shops, handcrafted furni-
ture stores, galleries, craft shops 
and performs the traditional Arts 
and Crafts Fair on weekends and 
holidays, a great opportunity to 
attend the restaurants and cafes. 
You may also find great hotels and 
other appealing leisure options.
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Os jesuítas criaram construções e introduzi-
ram as primeiras esculturas articuladas em 
madeira, os índios contribuíram com o seu 
artesanato e nos anos 1960 chegaram os artis-
tas nacionais e estrangeiros que revelaram a 
cidade ao mundo por meio de sua arte.

The Jesuits created buildings and introdu-
ced the first wooden articulated sculptures, 
the indigenous contributed with their crafts-
manship and in the 1960s, national and inter-
national artists arrived and showed the city to 
the world through their art.





Belo cenário

Beautiful Scenery

Vielas e ruas de paralelepípedos
Com belezas naturais e artísticas, histórias, mitos e tra-
dições, Embu das Artes oferece ainda um raro momento 
ao visitante que aprecia caminhar por vielas bucólicas, 
sentindo a atmosfera que caracteriza as cidades históri-
cas, neste caso, de arquitetura colonial paulista. As ala-
medas de paralelepípedos atraem produtores de moda 
e publicidade. São  um convite a uma caminhada, a um 
almoço ou um café e uma visita demorada pelas lojas  
da cidade.

Alleys and cobblestone streets
With its natural beauty and art, stories, myths and tra-
ditions, Embu das Artes also offers the visitor a rare mo-
ment to enjoy walking through bucolic alleys, feeling 
the atmosphere that characterizes the historical cities, 
in this case, the colonial architecture of São Paulo. The 
cobblestone alleys attract fashion producers and ad-
vertising. They are a real invitation for a walk, a lunch 
or a coffee and a prolonged visit through the shops of  
the town.



Patrimônio nacional

National heritage

Conjunto jesuítico é um dos mais importantes do País
O Conjunto Jesuítico de Embu das Artes, um marco das construções jesuíticas no País, 
inclui a igreja de Nossa Senhora do Rosário e o Museu de Arte Sacra. O prédio estilo 
barroco contém imagens de anjos, santos e personagens bíblicos, produzidos entre os 
séculos 17 e 19. A obra-prima do museu é “Senhor Morto”, esculpida em tamanho real 
em uma única tora de madeira. Credita-se ao padre Belchior de Pontes, responsável 
pela construção da igreja, a imagem de terracota de Nossa Senhora do Rosário. Há 
outras atrações históricas: Museu do Índio, Memorial Sakai, Capela São Lázaro.
Endereço: Largo dos Jesuítas, 67, Centro Histórico.
Telefone: (5511) 4704-2654
Funcionamento: terça-feira a domingo, das 9 às 12h e das 13 às 17h.

The Jesuitic Complex of buildings is one of the country’s most important.
The Jesuitic Complex of buildings at Embu das Artes, a true mark of the Jesuit build-
ings in the country, includes the Church of Our Lady of the Rosary (Nossa Senhora 
do Rosário) and the Sacred Art Museum (Museu de Arte Sacra). The Baroque style 
building contains images of angels, saints and biblical figures, created between the 
17th and 19th centuries. The Museum’s masterpiece is the “Dead Lord”, carved in 
actual size on a single log. The terra-cotta image of Our Lady of the Rosary (Nossa 
Senhora do Rosário) is attributed to the Priest Belchior de Pontes, the Jesuit who had 
the church built. There are other historical attractions: Museu do Índio, Memorial 
Sakai, Capela São Lázaro.
Address: Largo dos Jesuítas, 67, Historic Center
Telephone: (5511) 4704-2654
Opening hours: Tuesday to Sunday, from 9h am to 12h pm and 01 pm to 05h pm.







Espaço verde

The green space

Parque Rizzo é local de eventos e lazer
O Parque do Lago Franscisco Rizzo é um dos espaços verdes de Embu das Artes, 
que tem metade de seu território preservado com matas e nascentes. O parque 
tem área de 217 mil m² e nele são realizados grandes eventos, como o Festival de 
Flores. Contém centro de convenções e um grande lago de 56 mil m², povoado 
por várias espécies de peixes. Possui pistas de cooper, brinquedoteca, biblioteca 
sobre meio ambiente e viveiro de mudas, que oferece variedade de plantas e 
árvores, algumas nativas da região, para retirada e plantio.
Vários empreendimentos de ecoturismo estão em implantação na cidade.
Endereço: Rua Alberto Giosa, 320, Centro 
Telefone: (5511) 4781-4953
Funcionamento: todos os dias, das 8 às 17h

The Parque do Lago Franscisco Rizzo is one of the green spaces of Embu das 
Artes, which has half of its territory covered with preserved forests and springs. 
The Park has a large area (217,000 m²) where major events are carried out such 
as the Festival of Flowers. It also contains a convention center and a large lake 
(56 000 m²), populated by several species of fishes. It has jogging trails, play-
room and library about the environment and plant nursery, which offers a wide 
variety of plants and trees, some native to the region, for removal and planting.
Several ecotourism projects are being implemented in the city.
Address: Rua Alberto Giosa, 320 , Center
Telephone: +55 (11) 4781-4953
Opening hours: everyday, from 8 am to 5 pm 



Arte na rua

Art on the street

A Feira de Embu das Artes é referência  
no mundo
Desde 1969, as ruas do Centro Histórico são 
ocupadas por artistas e artesãos, que expõem 
e vendem seus produtos. Nos fins de semana e 
feriados, o Largo 21 de Abril é visitado por mi-
lhares de pessoas. A Feira já é uma tradição e 
consolidou a tendência cultural e artística ini-
ciada com os primeiros artistas que aportaram 
na cidade, como, na década 1920, Cássio M’Boy 
e, na de 1950, Tadakiyo Sakai. Hoje são quase  
600 expositores.

The Embu Arts and Crafts Fair is a reference 
in the world.
Since 1969, the streets of the Historic Center are 
occupied by artists and artisans who exhibit and 
sell their products. On weekends and holidays, the 
Largo 21 de Abril is visited by thousands of peo-
ple. The Fair is already a tradition and consolidat-
ed the cultural and artistic trend started with the 
first artists who arrived in the city, such as,  in the 
1920s, Cássio M’Boy, and in the 1950s, Tadakiyo 
Sakai. Today there are almost 600 exhibitors.







Gastronomia

Cuisine

Tradição e cozinha de vários países
Os restaurantes da cidade oferecem opções es-
pecialíssimas e tradicionais, como o Leitão à Pu-
ruruca e pratos de carnes e peixes, da cozinha 
argentina, alemã, brasileira, suíça, japonesa. Na 
praça de alimentação da Feira de Embu das Ar-
tes, funcionam  quiosques que vendem salgados 
e doces. Aqui, há também tradição, como no caso 
de Laura Avelino que vende acarajé na feira desde 
o início. Os cafés e bares são aconchegantes.

Tradition and cuisine of various countries.
The city’s restaurants offer very special and tradi-
tional options, such as the Leitão à Pururuca and 
dishes of meat and fish, and also Argentinean, 
German, Brazilian, Swiss and Japanese cuisines. 
In the food court of the Embu Arts and Crafts 
Fair, kiosks operate selling snacks and sweets. 
Here, there is also tradition, as in the case of Lau-
ra Avelino, who sells acarajé at the fair from the 
beginning. The cafes and bars are cozy.



Centro Cultural 

Cultural Center

Arte e cultura no Mestre Assis
A intensa programação gratuita do Centro Cultural Mestre Assis 
do Embu, no Centro Histórico, inclui shows, debates, lançamentos 
de livros, exibição de filmes. Há três salas para exposições (Josefi-
na Azteca, Ana Moysés e Jaldo Jones), e o auditório Cássio M’Boy, 
com capacidade para 150 pessoas, destinado a palestras, recitais, 
espetáculos musicais e teatrais. Mais atividades são produzidas no 
Centro Cultural Valdelice, no Jd. Santa Tereza.
Largo 21 de Abril, 29, Centro Histórico 
Informações: (5511) 4781-4462 
Funcionamento: todos os dias, das 9 às 18h, ou até o fim do evento. 

Art and culture at the Mestre Assis.
With an intense and free of charge schedule, the Cultural Center 
Mestre Assis do Embu, in the Historic Center, includes shows, de-
bates, book launches and film screenings. There are three exhibi-
tion halls (Josefina Azteca, Ana Moysés and Jaldo Jones), and also 
the Cassio M’Boy auditorium with capacity for 150 people, de-
signed to lectures, recitals, musical and theatrical performances. 
Additional activities are produced at the Cultural Center Valdelice 
in Jd. Santa Tereza.
Largo 21 de Abril, 29 – Center
Information: +55 (11) 4781-4462
Opening hours: everyday, from 09 am to 06h pm or last event.







Manifestações culturais

Cultural Events

Festa de Santa Cruz, a mais antiga
Misto de fé, religiosidade e cultura, com música, dança, tea-
tro e culinária relacionadas aos festejos iniciados pelos padres 
jesuítas a partir do século 17. A Festa de Santa Cruz é a mais 
antiga de Embu das Artes. Remete a 1624, data provável de 
fundação da Aldeia de M’Boy, que deu origem à cidade. É rea-
lizada há cinco séculos e hoje ocorre na Capela de Santa Cruz, 
ao lado do Memorial Sakai. Todos rezam, cantam e dançam 
em adoração à Santa Cruz.
Tem também o Maracatu do Teatro Popular Solano Trindade, 
o Mulungu do Mestre da percussão Caçapava e o Jongo da Sol.

The Feast of Santa Cruz, the oldest one.
A combination of faith, religiosity and culture with music, 
dance, theater and culinary related to the festivities initiated 
by the Jesuit priests from the 17th century. The Feast of Santa 
Cruz is the oldest of Embu das Artes.  It refers back to 1624, 
the probable date of foundation of M’Boy Village, which gave 
origin to the city. It is carried out for five centuries and to-
day takes place at the Chapel of Santa Cruz, next to Memo-
rial Sakai. Everyone pray, sing and dance in worship of the 
Holy Cross. It also has the Maracatu from the Teatro Popular 
Solano Trindade, the  Mulungu from the Master of percussion 
Caçapava and the Jongo da Sol.



Memorial Sakai

Sakai Memorial

Inaugurado em 2003, o Memorial Sakai reúne dezenas 
de peças do artista Tadakiyo Sakai, um dos principais 
representantes da escultura de terracota no Brasil, 
respeitado pela originalidade de sua obra. O visitan-
te conhece aspectos da vida de Sakai, seus prêmios, 
alunos e admiradores. A monitoria para grupos é feita 
mediante agendamento prévio. Oferece cursos gratui-
tos de cerâmica.
Rua Rebolo Gonzáles, 185 - Vila Cercado Grande 
Informações: (5511) 4241-5993 
Funcionamento: de segunda a domingo, das 9 às 17h 

The Sakai Memorial was inaugurated in 2003 and 
contains dozens of pieces by the artist Tadakio Sakai, 
one of the leading terra-cotta sculptors in Brazil and 
much respected for the originality of his work. Guides 
can show visitors aspects of Sakai´s life and work, his 
awards, students and admirers. There are free pottery 
classes on offer too.
Rua Rebolo Gonzales, nº 185 - Vila Cercado Grande
Information: +55 (11) 4241-5993
Opening hours: Monday to Sunday, from 9 am to 5pm







Hospedagem

Accommodation

Pousadas, hotéis de lazer e corporativos
Embu das Artes oferece acomodações, com con-
forto e privacidade, para os turistas, em aparta-
mentos espaçosos e locais aconchegantes, tanto
para quem vem à cidade por lazer quanto a tra-
balho. O contato com a natureza e a arte permeia 
os vários ambientes da decoração.

Hostels, leisure and corporate hotels
Embu das Artes offers accommodations with 
comfort and privacy for tourists in spacious and 
cozy enviroments, both for those who comes to 
the city for leisure or business. The contact with 
nature and art can be felt in the various atmos-
pheres created by the decoration.
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A cidade e seus atrativos
The city and its attractions



Comércio de móveis artesanais
The handcrafted furniture stores



Localização: 27 km do centro de São Paulo. Acesso: Rodoanel e da Capital Rodovia Raposo  
Tavares, Avenidas Francisco Morato ou Eliseu de Almeida, Rodovia Régis Bittencourt (BR 116)
Ônibus: sáida da Rua Cardeal Arcoverde e Rua Augusta, Largo da Batata, em Pinheiros;  
e Vale do Anhangabaú.

Location: 27 km from São Paulo downtown. Access roads:  Rodoanel (Beltway) and from 
Downtown the highways:  Rodovia Raposo Tavares,  Avenida Francisco Morato or Eliseu de 
Almeida, Rodovia Régis Bittencourt (BR 116).
By bus: Leaving from Cardeal Arcoverde Street, Largo da Batata, in Pinheiros, the bus line “Vale 
do Anhangabau-Embu das Artes” (executive class, every hour) going through Augusta Street.

Informações
Centro de Atendimento ao Turista (CAT)
Largo 21 de Abril, s/nº, Centro Histórico, tel. (5511)  4704-6565
atendimento.turista@embu.sp.gov.br

Information
Tourist Service Center - Centro de Atendimento ao Turista (CAT)
Largo 21 de Abril, s/nº, Historic Downtown, tel. (5511)  4704-6565
atendimento.turista@embu.sp.gov.br

www.embu.sp.gov.br • twitter: www.twitter.com/prefeituraembu
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