Praça Cidade de Milão: Design como protagonista em sua revitalização
redefinição e aumento dos espaços verdes, construção de cachorródromo, instalação
de mobiliário urbano, iluminação modernizada e interatividade por meio de QR-Code

A revitalização da fonte e requalificação da Praça Cidade de Milão fazem parte do projeto
ITALIA PER SAN PAOLO - Monumentando e Restaurando a Cidade e têm por objetivo resgatar
a funcionalidade da fonte e a conservação de seus elementos escultóricos, garantindo sua
preservação. O projeto é de autoria do Instituto Europeu de Design (IED) e a obra é uma
doação da Pirelli.
Localizada na região do Parque do Ibirapuera, a Praça Cidade de Milão foi criada para
comemorar o conceito de cidades irmãs entre Milão e São Paulo, pactuado em 1962. Como
elemento central, a Praça possui uma fonte ladeada por réplicas de quatro estátuas do gênio
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renascentista Michelangelo. Trata-se das alegorias que representam a Noite, o Dia, o
Crepúsculo e a Aurora, numa menção aos contrastes da passagem do tempo, da vida e da
morte e cujos originais encontram-se na capela dos Medici, em Florença.

A obra

A recuperação da fonte que decora a Praça Cidade de Milão faz com que ela retome seu pleno
funcionamento, validando sua monumentalidade e interação com a comunidade local e
visitantes. Foi realizada a limpeza de todos os elementos, tratamento de trincas e ferragens
expostas, além da recomposição de partes perdidas. A restauração contempla ainda a revisão
dos sistemas hidráulico e elétrico e a impermeabilização do monumento com o objetivo de
prolongar sua vida útil.
A reconstrução dos jardins e redefinição dos espaços verdes inclui o plantio de novas espécies
vegetais, a construção de caminhos para a definição de percursos no espaço, como um
cachorródromo, a instalação de peças de mobiliário urbano, entre outras propostas.
No que tange a iluminação, foi realizada a recuperação e modernização do sistema lumínico
existente na fonte, visando à valorização do monumento, e a revisão de postes e instalação de
novos elementos que aumentam a área iluminada na praça e, com isto, melhoraram a relação
noturna dos usuários com o espaço.
Por fim, foi ativado um elemento de design de interação, por meio do qual os visitantes,
utilizando um leitor de QR-Code de sua preferência, interagem com mosaico físico instalado na
praça e acessam uma foto 360° online que mostra a cidade de Milão. O intuito é aumentar a
relação afetiva entre as duas cidades, além de gerar interesse na visitação do monumento.
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Monumento: Fonte Milão-São Paulo
Praça Cidade de Milão/Ibirapuera, SP
Descrição: brasões das cidades de Milão e São Paulo e réplicas em argamassa armada e gesso
de quatro esculturas de Michelangelo - Noite, Aurora, Crepúsculo e Dia.
Dimensões: Peça Feminina: (1,70m x 2,10m x 0,85m), Peça Masculina: (2,90m x 4,17m x
1,45m).
Execução: Liceu de Artes e Ofícios, com base nos originais de Michelangelo
Data: 1962 (praça); 1971 (esculturas).

Sobre o projeto
ITALIA PER SAN PAOLO - Monumentando e Restaurando a Cidade é um projeto idealizado
pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo e pela ITA – Italian Trade Agency, com o apoio da
Prefeitura de São Paulo e o patrocínio de representantes de empresas italianas e ítalobrasileiras, que prevê a restauração e revitalização de três icônicas praças da cidade: Imigrante
Italiano, Cidade de Milão e Ramos de Azevedo. A primeira etapa, Praça do Imigrante Italiano,
com projeto original do arquiteto Luciano Deviá, foi entregue em 06/08/2017, restaurada e
revitalizada. Num esforço conjunto de COMOLATTI, LUIGI BAUDUCCO e PAPAIZ PARTICIPAÇÕES,
a praça teve seus jardins refeitos, elementos em pedra restaurados e novo projeto
luminotécnico implementado.
O ambicioso projeto é um presente da ITÁLIA e dos mais importantes representantes das
empresas e comunidade italiana local: Grupo COMOLATTI, GEODATA, LUIGI BAUDUCCO,
PIRELLI, BCF Solutions, TIM, ENEL, GRAZIELLA MATARAZZO LEONETTI/ANDREA MATARAZZO,
PAPAIZ Participações, GRUPO GAVIO, GM VENTURE, IED, COLÉGIO DANTE ALIGHIERI, COSTA
CROCIERE, INTESA SANPAOLO, LIA BRIDELLI, MAGNETTI MARELLI, AZIMUT – A Direção para
Investir, MAPEI, Marmomacchine Servizi, OPEM Brasil, PRYSMIAN, TOZZINI FREIRE e
ZARAPLAST.
Cronograma do projeto de restauro das praças:
Praça do Imigrante Italiano (reinaugurada em 06/08/2017)
Praça Ramos de Azevedo (reinauguração 16/12/2017)
Praça Cidade de Milão (reinauguração 17/12/2017)
A história das três praças e todo o processo de revitalização podem ser acompanhados pelo
site www.italiapersanpaolo.com.br

ITA - Italian Trade Agency www.ice.gov.it * www.ice-sanpaolo.com.br
Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas/ Departamento para a promoção de
intercâmbios da Embaixada da Itália
Agência do Governo Italiano com a missão de promover o intercâmbio comercial e tecnológico
entre a Itália e os demais países, sobretudo no que tange às empresas de pequeno e médio porte,
seus consórcios de exportação e suas associações, trabalho que realiza ininterruptamente há quase

3

um século. Por meio de uma rede de 77 escritórios espalhados pelo mundo e instalados nos
principais centros econômicos, garante apoio abrangente às empresas italianas que desejam atuar
no exterior, fornecendo-lhes informações de caráter econômico, legal, fiscal e mercadológico,
identificando parceiros e oportunidades de negócios, prestando serviços personalizados de
consultoria e realizando um acurado plano de ações promocionais, que incluem a realização de
Pavilhões Oficiais Italianos em exposições internacionais, a organização de missões de empresários
e jornalistas estrangeiros à Itália, bem como de italianos ao exterior, a gestão de cursos e palestras e
o desenvolvimento de campanhas publicitárias em veículos econômicos e dirigidos.
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