
GALERIA METRÓPOLE  
E CENTRO METROPOLITANO DE COMPRAS 

1960 01 



HISTÓRIA 02 

O edifício Metrópole e Centro 
Metropolitano de Compras, 
projetado pelos arquitetos Salvador 
Candia e Gian Carlo Gasperini, é um 
importante exemplar da produção 
arquitetônica moderna realizada na 
cidade de São Paulo na década de 
1960, onde naquele tempo havia 
uma grande importância das 
galerias que faziam grande sentido 
na cidade, as pessoas circulavam 
muito mais a pé e era dessa forma 
que entravam neles sem nem 
perceber, estão no mesmo nível da 
rua e, se você seguir caminhando, 
logo estará naturalmente 
percorrendo seus corredores. 
Outra tendência daquela época 
eram os conjuntos multiusos, que 
reuniam torres comerciais com 
espaço térreo para cinemas, 
restaurantes, lojas e uma infinidade 
de serviços. 

O empate em um concurso fechado faz 
com que os dois arquitetos  resolvam 

trabalhar juntos 



LOCALIZAÇÃO 03 

Situa se na Avenida São Luis, com esquina a praça Dom José Gaspar, no centro da 
cidade de São Paulo 



ENTORNO 04 

A cidade enquanto estrutura física, participa ativamente sobre os 
processos  de transformação do edifício, tendo grandes referências 
projetuais. 

REFERÊNCIAS 
 
Praça da República 
 
Terraço Itália 
 
Eiffel 
 
Copan 
 
Conde Silvio Penteado 
 
Zarvos 
 
Galeria Nova Barão 
 
Praça Dom José Gaspar 



O EDIFÍCIO 05 

A proposta do concurso era um 
edifício de uso misto, composto de 
uma galeria comercial no pavimento 
térreo, conjuntos comerciais para 
uso de escritório e garagem coletiva. 
 
A volumetria configura-se pela 
intersecção de um corpo vertical, 
posicionado sobre o alinhamento do 
terreno de esquina, seu interior 
horizontal com traz de caráter 
público que corresponde a uma 
galeria comercial e a uma sala de 
cinema e no seu corpo vertical as 
atividades de caráter privado, que 
equivalem aos conjuntos comerciais 
para uso dos escritórios. 
 
A galeria que ocupa o embasamento 
do edifício oferece a quem entra nos 
espaços do térreo, um passeio 
arquitetural pontuado por visuais  
do entorno urbano, enquadrados 
pelo espaço arquitetônico, mas ao 
mesmo tempo o percurso se mostra 
estratégico para a vitalidade da 
atividade comercial proposta no seu 
interior. 
 

 

 



ESTRUTURA 06 

O edifício foi concebido a partir de uma modulação que se adapta às diferentes circunstâncias do projeto. No 
caso do bloco vertical, o maior vão entre os pilares atinge 7,80 m de distância, e 6,40 metros no menor vão. 
A solução estrutural do edifício permite a extensão das áreas das lojas, ocupando unidades vizinhas em 
extensão ou altura. 
Em seu interior, além dos elementos de circulação vertical, foi projetada parte da estrutura do edifício que 
trabalha conjuntamente com os pilares posicionados em sua periferia e que percorrem os planos externos da 
fachada. 

Problemas com o orçamento fizeram com que a 
cobertura ficasse inacabada, e não fossem 
executadas as grandes venezianas que iriam dar 
continuidade à forma do edifício. 
Originalmente foram propostas, no nível da casa de 
máquinas, grandes venezianas de alumínio com a 
função de proteger e uniformizar a volumetria do 
bloco vertical. 

“Não posso olhar para o prédio da Rua São Luis 
porque nós detalhamos até os mínimos detalhes e 
ele foi feito com cores diferentes, com proporções 
diferentes, com materiais diferentes, não foi 
terminado em cima. Mas alguma coisa sobra . O que 
sobrou é aquele vazio de pavimentos 
superpostos(...)”  



PROJETOS 07 

Planta Garagem 



PROJETOS 08 

Planta do 1° Subsolo - Passeio Nova York 



PROJETOS 09 

Planta do andar Térreo - Passeio São Paulo 



PROJETOS 10 

Planta da 1° Sobreloja - Passeio Londres 



PROJETOS 11 

Planta da 2° Sobreloja - Passeio Paris 



PROJETOS 12 

Planta da 3° Sobreloja - Passeio Capri 



PROJETOS 13 

Planta Tipo 



PROJETOS 14 

Planta Cine Metrópole 



PROJETOS 15 

Corte Longitudinal 



PROJETOS 16 
 

Corte Transversal 



PROJETOS 17 

Corte Longitudinal ao cinema  



PROGRAMA                                 PLANTA TIPO     18 

•Ao todo  o andar apresenta 
aproximadamente 550,00 m² 
 
•Área útil de 425,00 m² 
 
•Divisíveis em 4 conjuntos de 106,25 m² 
 
•Pé direito de 4,10 m² 
 
•Estabelecendo um pé direito 3,50 m² 
contra 0,60 m para a estrutura e 
instalações acima do forro. 



PROGRAMA                             EDIFICIO COMERCIAL 19 

• As travessias internas de pedestres, 
sala de cinema e organização das lojas, 
ficam ao redor de um vazio central. 
 
•Total de 180 lojas, distribuídas nos 5 
pavimentos que a compõe:  subsolo, 
térreo e 3 sobrelojas. 
 
• A metragem das lojas varia de acordo 
com a sua localização. 
 
• O trecho ao redor do vazio central 
oferece cerca de 30 m² de área útil. 
 
• E na esquina com a Av. São Luiz mais 
45 m². 



PROGRAMA 20 



PAVIMENTO TÉRREO 21 

Praça Dom José Gaspar, resultando 
num espaço continuo de lazer.  
 

 



CIRCULAÇÃO VERTICAL - CORREDORES 22 

Os corredores circundam o vão central. Ao fundo, a 
torre de escritórios (Fotos: Mariana Barros) 

 



CIRCULAÇÃO VERTICAL - ESCADAS 23 

O edifício resolve sua transição de andares com 
 charmosas escadas rolantes em “X” 

Escada convencional 



O CINEMA 24 

Por vários anos, a Galeria 
Metrópole teve uma das 
salas de cinema mais 
concorridas da cidade, 
com ótima programação. 
Hoje abriga 
principalmente 
restaurantes, agências de 
turismo, salões de beleza, 
lojas e até um escritório 
de arquitetura 



VOLUMETRIA E FUNCIONALIDADE 25 



> 26 

Apresentação para projeto de Arquitetura.   


