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PARQUE BUENOS AIRES
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O Parque Buenos Aires era inicialmente uma praça, transformando-se em
parque em 1987. Criado a partir de uma área desapropriada pela
Prefeitura em 1912, com o intuito de preservar a vista sobre o Vale do
Pacaembu, a praça foi projetada pelo paisagista francês Bouvard, e em
seu projeto original concebia uma elevação central com mirante, onde foi
instalado telescópio e espelho d'água que davam de frente para a
Avenida Angélica.
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O Parque Buenos Aires é uma ilha de tranquilidade e contato com a
natureza em meio aos edifícios da área central de São Paulo. Possui área
para apresentações culturais, comedouro para pássaros, playground e
aparelhos de ginástica.

uenos A

1,5 Km

Um grande destaque do parque são as esculturas: Veado Atacado e Leão
Atacado, vindas das França e executadas em bronze; o busto do
pensador argentino Rivadávia, inaugurado em 1945 em homenagem ao
seu centenário. Há ainda a escultura Mãe, de Caetano Fracaroli, esculpida
num só bloco de mármore que pesa cerca de 20 toneladas; Anfritite e
Tritão (autor desconhecido); Tango, de Roberto Vivas e Milón de Crotona,
uma cópia da obra de Pierre Puget.

Av. Paulista
Metrô Consolação

Como chegar ao PARQUE BUENOS AIRES
Por seus 25.000 m² passam por dia cerca de 4.000 pessoas de
diferentes idades e interesses. A Praça das Mães, que abriga uma
escultura de Caetano Fracaroli também chamada Mãe, abriga
diariamente crianças de várias idades em brincadeiras e banhos de sol.
Os cães também têm espaço reservado para lazer e passeio, conhecido
por "cercadinho". Outras esculturas se espalham pelo parque,
perfeitamente integradas à natureza.

O Parque Buenos Aires fica na Avenida Angélica, s/n (altura do nº 1.500)
Higienópolis. O telefone de contato é o (0xx11) 3666-8032. Seu horário de
funcionamento é das 6h às 19h, de segunda a domingo.
Maiores informações do parque:
www.prefeitura.sp.gov.br/svma

Milón de Crotona

Tango

PARQUE BUENOS AIRES
Leão Atacado

São Paulo
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Linhas de ônibus:
407M-10 - Vila Monumento - Vila Madalena
508L-10 - Term. Princ. Isabel - Aclimação (Circ.)
719P-10 - Pinheiros - Metrô Armênia
719R-10 - Rio Pequeno - Metro Barra Funda
978L-10 - T.T.V.N. Cachoeirinha - Term. Princ. Isabel

Fauna

Programas

Pardais, tico-ticos, sabiás-laranjeira, sanhaços, periquitos verdes e
pombos, aves tipicamente urbanas, são a base da fauna do Parque.

Informe-se na Administração sobre os programas ambientais desenvolvidos no parque:

Firmiano Pinto

- PAPO VERDE
Projeto de educação ambiental destinado a crianças de 3 a 10 anos.
- ECOPONTO
Recolhimento do óleo doméstico, pilhas e baterias, com encaminhamento
a locais adequados.

Cercadinho

Playground
Bernardino Rivadávia

Milon de Crotona

Leão Atacado

Rua Piauí

Aparelhos

Flora
Jardins, alamedas e gramados, com destaque para exemplares de
quaresmeira, ipê-amarelo, embaúba, falsa-seringueira, pinheiro-bravo,
pau-incenso, seafórtia, jequitibá-rosa e pau-brasil.

Av. Angélica

Todos têm direito a passear no parque com seu animal de estimação,
mas é dever seguir as normas de boa conduta previstas em leis
(municipalno. 13.131/01 e estadual 11.531/03):

Rua Bahia

Foto: Marcos Vasconcellos

Cães

Uso de coleira, guia e focinheira nos casos específicos.
Seu cão dever ser vacinado, registrado (RGA) e é dever do proprietário
recolher as fezes do animal.
Não abandone seu amigo, é um ato criminoso e cruel, podendo causar
grave problema para a comunidade e ao meio ambiente.
O Parque Buenos Aires dispõe de uma área específica para socialização dos cães. Respeite!

Mãe

Rua Alagoas
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Espelho d’água
Mosaico vermelho

Administração / Sanitário

Foto: Silvia Glueck

Foto: Silvia Glueck

Mosaico branco

Veado Atacado

Canteiro
Banca
Escultura

EMEI Monteiro Lobato

Espelho D’água e escultura

Edifício

Tango

