CONFIRA O QUE SÃO PAULO OFERECE PARA OS TORCEDORES DOS
PAÍSES QUE VIRÃO À CIDADE
ALEMANHA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Devido à imigração ocorrida entre os séculos XIX e XX - especialmente pra
região Sul do país - estima-se que 5 milhões de brasileiros apresentam, pelo
menos, um antepassado originário da Alemanha.
Em estados como Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e Espírito Santo é possível encontrar traços e influencias da cultura alemã
nas pessoas descendentes e na cultura local.
A presença da cultura Alemã na cidade de São Paulo é intensa. Restaurantes,
festas tradicionais e comemorações típicas são celebradas ao longo do ano com
enorme participação da população local. Isso ocorre devido às diferentes colônias
de alemães que habitam a capital, principalmente nas regiões de Santo Amaro,
Brooklin, Parelheiros e Colônia Paulista.

O País e a Cidade de São Paulo
 Consulado Geral da República Federal da Alemanha
o

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 - 12º andar - Jardim Paulistano
Telefone: (5511) 3097-6644
Horário: De segunda asexta-feira, das 8h às 11h30
Site:http://www.sao-paulo.diplo.de/

 Bares e baladas
o

Zur Alten Muhle: Fundado há 22 anos pelo imigrante alemão
WilheiHeying, o bar apresenta decoração tradicional alemã, além de
pratos típicos e um chope único, que é uma das especialidades da
casa. De segunda a sexta-feira das 17h às 00h. Sábado, domingo e
feriado das 12h às 24h. Rua Princesa Isabel, 102, Brooklin. Tel (11)
5044-4669
http://www.barzur.com.br/

o

Bar do Alemão: Apesar do carro-chefe da casa ser um prato paulista, o
bar apresenta decoração, bebidas e pratos típicos da Alemanha. De
terça a sexta-feira das 12h às 15h e das 18h à 0h. Sábado das 12h às

0h. Domingos e Feriados das 12h às 22h.– Av. Juriti, 651, Moema. Tel
(11) 5052-8333 / Rua Dr. Mario Ferraz, 490, Itaim Bibi. Tel (11) 30783828
http://www.bardoalemaosp.com.br/
o

Braugarten: O bar, que possui oito unidades espalhadas pela cidade,
oferece comidas típicas alemãs e um chope artesanal, feito de acordo
com os melhores cervejeiros germânicos – Shopping Paulista – Rua 13
de maio, 1947, lj. 422. Tel (11) 3262-4550/ Shopping Higienópolis –
Av. Higienópolis, 638, Lj. 525/ Mais 6 unidades espalhadas pela
cidade.
Para
outros
endereços,
consulte
o
site:
http://www.brau.com.br/

 Restaurantes
o

Die Meister Stube: Kolpinghaus Clube – O Restaurante Die Meister
Stube tem tradição a mais de 30 anos em gastronomia Alemã. De
segunda a sábado das 12h às 00h. Domingo das 12h às 23h.
RuaBarão do Triunfo, 1213, Campo Belo. Tel.: (11) 5536-4982
www.restaurantediemeister.com.br

o

Konstanz - Charmoso Chalé, o restaurante Konstanz é um misto de
choperia e restaurante alemão. De segunda a sábado 12h à 1h.
Domingo 12h às 18h. Av. Aratãs, 713, Moema. Tel (11) 5543-4813/
5041-0969
www.konstanz.com.br/restaurante.asp

o

Weinstube - Clube Transatlântico -Possui toque sofisticado e
contemporâneo, diferente dos restaurantes alemães clichês que
estamos habituados em São Paulo.De segunda a sexta-feira, das 12h
às 15h e das 18h às 22h30 (exceto feriados). Rua José Guerra, 130,
Chácara Santo Antônio. Tel.: (11) 2133-8600
www.clubtransatlantico.com.br/site/culinaria/weinstube/institucionalweinstube/

o

Bierquelle - A casa é famosa pelas suas salsichas, lingüiças e
mostardas de fabricação própria alem de suas especialidades
gastronômicas alemãs, suíças e austríacas e uma carta de cervejas
para harmonizar com os pratos da casa.De terça a sexta-feira das 18h
às 00h. Sábado das 12h às 16h e das 18h às 00h. Domingo das 12h
às 16h. Segunda fechado. Av. Professor Papini, 169, Interlagos. Tel.:
(11) 5666-3416
http://bierquelle.com.br/

o

Windhuk - Fundado em 1948 por um ex-tripulante do navio de guerra
Windhuk, serve receitas alemãs. De segunda a quinta-feira das 17h à
0h30. Sexta das 17h à 1h30. Sábado das 11h à 1h30. Domingo das
11h à 0h30.Alameda dos Arapanés, 1400, Moema. Tel.: (11) 50442040
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 Clubes, associações e centros culturais

o

Clube Transatlântico – Considerado o ponto de encontro da
comunidade alemã de São Paulo. Rua José Guerra, 130, Chácara
Santo Antônio. Tel. (11) 2133-8600
www.clubtransatlantico.com.br/site/

o

Kolpinghaus Clube - Tradicional clube alemão localizado no Campo
Belo. Rua Barão do Triunfo, 1213, Campo Belo.Tel (11) 5536-4982
www.restaurantediemeister.com.br/restaurante-die-meisterstube.html

o

Goeth Institut - Promovema língua alemã no exterior e estimulam a
cooperação cultural em esfera internacional.Rua Lisboa, 974,
Pinheiros. Tel (11) 3296-7000/ 3060-8413
http://www.goethe.de/ins/br/lp/ptindex.htm

 Festas e eventos

o

ColôniaFest: Para comemorar o aniversário, entre os meses de junho e
julho, o Bairro Colônia Paulista no extremo Sul de São Paulo, organiza
a ColôniaFest: uma grande festa que busca resgatar tradições alemãs
trazidas pelos imigrantes, através de música, gastronomia, folclore,
cultura e danças típicas.Rua Jackson Pollock - Largo da Igreja Católica
Santo Expedito
coloniafest.blogspot.com/

o

BrooklinFest: Todos os anos durante o mês de outubro, entre as Ruas
Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de
Campos, acontece a BrooklinFest. Inspirada na cultura alemã, a festa
apresenta espetáculos de dança, shows, peças de teatro e muitas
comidinhas típicas.
brooklinfest.com.br/

o

OktoberFest de SP: Apesar do nome, a festa costuma ocorrer no mês
de novembro. Inspirada na OktoberFest de Munique, o evento, regado
a cervejas e chopes artesanais, resgata características de uma das
festas mais conhecidas mundialmente.
https://pt-br.facebook.com/OktoberfestSP
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ARGÉLIA
Histórico da Imigração argelina na cidade de São Paulo
A história da imigração argelina, especificamente, não apresenta registros
dentro do Brasil. O povo que lá habita, porém, os árabes, apresentam um histórico
de imigração intenso dentro de nosso país e, principalmente, na cidade de São
Paulo. A presença árabe em nosso município é tão marcante, que ganhou até uma
data no calendário: o Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil, comemorado no
dia 25 de março; não coincidentemente, a data, é o nome de uma das ruas da
região que abriga mais imigrantes árabes em São Paulo.

Relação com Futebol
Logo após sua independência, a Argélia criou a Federação Argelina de Futebol
(FAF) e, nos anos seguintes, afiliou-se à FIFA e à Confederação Africana de Futebol.
Desde então, o país já participou de três edições da Copa do Mundo: 1982,
1986 e 2010.
Na copa que será sediada no Brasil, a seleção argelina vai contar com 60%
do elenco, de jogadores franceses. Com dupla cidadania ou não, o time tem
passaporte da Argélia e pretende lutar com garra e muito orgulho pelo título,
afirmam os jogadores.

A Argélia na cidade de São Paulo


Consulado da Argélia
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o

A Argélia não possui consulado na cidade de São Paulo. Caso seja
necessário, deve-se entrar em contato com a embaixada, em Brasília.
Embaixada da Argélia:
SHIS QI 9, conjunto 13, Casa 01 – Brasília - DF.
Telefone: (61) 3248-4039 / 1949 / 4961.
Horário: segunda a sexta-feira das 9h às 16h.
E-mail: webmaster@argelia.org.br



Bares, Baladas e Restaurantes

No Brasil, atualmente, não existe nenhum bar ou restaurante especializado
na culinária da Argélia. Porém, pela grande concentração de árabes que habitam o
país, a culinária desse povo influencia, e muito, o cardápio Argelino. Abaixo,
podemos conferir alguns bares e restaurante de origem árabe, que podem agradar
o paladar dos turistas argelinos a passeio em São Paulo:



o

Khan El Khalili: Domingo, terça, quarta e quinta das 16h às 23h30.
Sexta e sábado das 16h às 0h. Rua Dr. Queirós de José Aranha, 320,
Vila Mariana. Tel: (11) 5549-7989

o

Folha de Uva: Segunda-feira das 12h às 16h. Terça e quarta-feira das
12h às 16h e das 19h às 23h30. De quinta a sábado das 12h às 16h e
das 19h às 0h. Domingo e feriado das 12h às 17h. Rua Bela Cintra,
1435, Jardins. Tel: (11) 3062-2564

o

Raful: De segunda a sexta-feira das 07h às 18h. Sábado das 7h às
16h. Rua Comendador Abdo Schain, 118, Centro. Tel: (11) 3229-8406

Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Associação Cultural Cachuera!: possui rico acervo de entrevistas,
depoimentos, fotografias e vídeos de danças, narrativas, música de
manifestações da cultura afro. Horário: das 10h às 18h (necessário
agendamento). Rua Monte Alegre, 1094. Perdizes. Tel.: (11) 38728113. Site:www.cachuera.org.br

o

Casa das Áfricas: mantém exposição permanente com objetos
africanos, além disso promove cursos e uma séria de atividades para
promover a cultura afro. De segunda a sexta-feira das 09 às 17h.
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Sábado das 09h às 16h. Rua Harmonia, 1150. Vila Madalena. Tel.:
(11) 3801-1718. Site: www.casadasafricas.org.br



o

Centro Cultural Africano: criado para preservar a memória e a cultura
africana e apresentar a sociedade as contribuições dos africanos na
construção do Brasil. Rua Gaspar Ricardo Júnior, 112 – Barra Funda.
Tel.:
(11)
3392-7228.
Visitas
sob
agendamento.
Site:
www.centroculturalafricano.org.br

o

Museu Afro Brasil: o museu reúne pinturas, gravuras, fotos, esculturas
vídeos e documentos de artistas brasileiros e estrangeiros com o
intuído de desconstruir o estereótipo do negro no Brasil. De terça a
domingo das 10h às 17h. Av. Pedro Álvares Cabral – Parque do
Ibirapuera. Tel.: (11) 3320-8900. Site: www.museuafrobrasil.org.br

Festas e eventos

o

Semana Cultural da Argélia no Brasil: O evento tem como objetivo
divulgar a cultura do país e comemorar a independência da Argélia,
através de musicas, danças, exposições e comidas típicas do país. A
primeira edição ocorreu em novambro de 2013 em vários estados do
Brasil. Mais informações:www.embaixadadaargelia.com.br
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ARGENTINA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
O Brasil e a Argentina apresentam alguma semelhança quanto à migração
em seus respectivos territórios, pois ambos receberam diversas etnias,
principalmente a européia até meados do século XX por motivos econômicos; a
partir de então vemos uma “reversão” e ambospassam gradualmente, a se
caracterizarem como países de emigração.
No Brasil podemos encontrar imigrantes argentinos em vários estados como
Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e
São Paulo.
No Rio de Janeiro acontece principalmente na Região dos Lagos aonde
aproximadamente 5% da população local é argentina. Já em São Paulo, o bairro
que mais abriga imigrantes dessa nacionalidade, é o Jardim Paulista.
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Em anos mais recentes, a imigração para o Brasildiversificou-se e hoje às
pessoas vêem ao país por motivos profissionais e políticas, além é claro, atraídos
pelas nossas belas paisagens.

Relação com Futebol
Campeões do Mundo em 1978 e 1986. Vice-campeões em 1990. Assim como
os brasileiros, os argentinos vivem o futebol com fervor e paixão. Para eles,
Maradona e Messi têm a mesma importância de Pelé e Neymar no Brasil. São heróis
nacionais.
Além de ter sido duas vezes campeão mundial e possuir um campeonato
nacional muito disputado, outra grande característica do futebol argentino é, sem
dúvida, a torcida. Ela compõe músicas a cada ano, grita, canta e dança com a
camisa nas mãos durante todo o jogo, independente se o time está ganhando ou
perdendo.

O País e a Cidade de São Paulo
 Consulado Geral da Argentina

o

Av. Paulista, 2313 – sobreloja – Cerqueira César
Telefone: (11) 3897-9522
Horário: De segunta a sexta-feira das 9h às 13h
http://www.sanpablo.argentinaconsul.gov.ar/

 Bares e baladas

o

Tango B´Aires: Promove bailes de tango argentino e festas variadas
durante a semana. Rua Amâncio de Carvalho, 23, Vila Mariana. Tel.:
(11) 5575-6646
www.tangobaires.com.br

o

FasiTango: Escola de dança que promove bailes de tango argentino e
festas típicas sextas e sábados, a partir das 22h. De segunda a
domingo das 12h às 23h. Rua Domingos de Morais, 2208, Vila
Mariana. Tel.: (11) 98692-1145 / 97047-0215
www.facebook.com/FasitangoACasaDoTango/info
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o

Ópera São Paulo: Promove às quintas-feiras a festa “Golden Nights”,
regadas por muito tango argentino. De segunda a sábado à partir das
9h. Às quartasdas 9h às 17h. Rua Moaci, 537, Moema. Tel.: (11)
3813-2732 / 5041-7812
www.operasaopaulo.com.br

 Restaurantes

o

Parrilla Argentina: Tradicional em São Paulo há 17 anos a Parrilla
Argentina e referência em qualidade. Com produtos exclusivos como a
"Cejas del Ojo" e sua Adega com mais de 300 rótulos de vinhos do
mercosul.De segunda a quarta-feira das 11h30 às 15h. De quinta a
sábado das 11h30 às 23h. Domingo das 12h às 17h. Feriados funciona
apenas no almoço, das 12h às 17h. Rua Professor Souza Barros, 493,
Saúde. Tel.: (11) 2577-6616
http://www.parrillargentina.com.br/

o

LaCabaña – Parrilla Argentina: Um ambiente agradável, tranqüilo,
onde a escolha das melhores carnes é criteriosa e proporciona pratos
excepcionais. De segunda a sábado das 12h às 16h e das 19h às
23h30. Domingo das 12h às 18h.Av. Moema, 218, Moema. Tel (11)
5052-7612.
www.lacabanaparrilla.com.br

o

Pobre Juan: Com 11 retsaurantes espalhados pelo Brasil, sendo dois
em São Paulo, o restaurante oferece comidas típicas da Argentina. De
segunda a quinta-feira das 12h às 15h e das 19h às 00h. Sexta-feira
das 12h às 16h e das 19h às 01h. Sábado das 12h às 01h. Domingo
das 12h às 23h. Rua Tupi, 979, Higienópolis. Tel.: (11) 3825-0917 –
Rua Com. Miguel Calfat, 525, Vila Olímpia. Tel.: (11) 3845-4965
www.pobrejuan.com.br

o

Martín Fierro:Dos antigos donos do bar Empanadas, a casa foi uma
das primeiras a oferecer a parrilla argentina na cidade, em 1980. De
segunda a domingo das 12h às 23h. Rua Aspicuelta, 683, Vila
Madalena. Tel.: (11) 3814-6747 / 3031-5891.
www.martinfierro.com.br

o

Estación Sur: Segunda-feira das 12h às 15h. De terça a sexta-feira
das 12h às 15h e das 19h às 00h. Sábado das 12h às 00h. Domingo
das 12h às 17h. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1396, Jardins. Tel.:
(11) 3885-0133 – Rua Carlos Lima Morel, 178, Morumbi. Tel.: (11)
3722-1176.
www.estacionsur.com.br
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 Parques, clubes, associações e centros culturais

o

Parque Buenos Aires: parque público localizado no bairro de
Higienópolis. Diariamente das 6h às 19h. Av. Angélica, s/nº,
Higienópolis. Tel.: (11) 3666-8032
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/pa
rques/regiao_centrooeste/index.php?p=5732

o

Club Argentino de São Paulo: (Aguardando e-mail com o endereço ou
contato) fundado em 1997 por um grupo de argentinos, homens e
mulheres que sentiram a necessidade de criar um espaço onde
congregar os argentinos residentes nesta metrópole.
www.clubarg.org.br/

o

Memorial da América Latina: Localizado no bairro da Barra Funda, o
Memorial é um convite permanente às manifestações artísticas e
científicas latino-americanas, um apelo para que elas façam do
conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer a sua casa em
São Paulo. De terça a domingo das 9h às 18h. Av. Auro Soares de
Moura Andrade, 664, Barra Funda. Tel.: (11) 3823-4600
www.memorial.org.br

 Festas e eventos

o

Pies Descalzos: Festa argentina promovida por
noturnas da cidade, normalmente no mês de abril.

algumas

casas

https://ptbr.facebook.com/events/423319827765026/?ref=3&ref_newsfeed_sto
ry_type=regular
o

Tango na rua: Durante um domingo por mês, em algum ponto
estratégico da capital, o projeto tango na rua, realizado há quatro
anos, reúne amantes do estilo que arriscam os tradicionais passos da
famosa
dança
argentina.
Consulte
programação
no
site
https://www.facebook.com/TangoRua
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AUSTRÁLIA
A Austrália é única em todos os sentidos – culturalmente,
climatologicamente, geograficamente e historicamente. Compreendendo a menor
área continental existente, o país é, ao mesmo tempo, a maior ilha do mundo.
Banhado pelos oceanos Índico e Pacífico, o continente-ilha, como também é
chamado, possui a 6ª maior nação mundial, perdendo somente para Rússia,
Canadá, China, Estados Unidos e Brasil.
O país é considerado um local multicultural e multirracial, já que seu povo,
em sua grande maioria, possui descendência de outras nações, como europeus e
asiáticos. Esse é um dos motivos que torna tão comum encontrar em algumas
grandes cidades da Austrália, pessoas falando vários outros idiomas além do inglês,
que é sua língua oficial.
Conhecida como a terra dos cangurus e koalas, a Austrália, hoje, é uma das
nações mais ricas do mundo, além de ser um dos destinos mais procurados por
mochileiros e estudantes internacionais.

Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Por ser um país receptivo e repleto de boas oportunidades, não há registros
significativos de imigrantes australianos em São Paulo, tampouco no Brasil. A
Austrália é praticamente inteiramente composta por imigrantes, ou descendentes
de imigrantes, vindos de mais de 200 países, que chegaram ao seu território
durante os últimos dois séculos. A grande maioria dos imigrantes vinha das Ilhas
Britânicas, por isso, 90% de seu povo apresenta origem européia.
Dados do censo australiano, referente ao ano de 2006, demonstram que as
ascendências mais indicadas de sua população, foram: australiana (37,13%),
inglesa (31,65%), irlandesa (9,08%), escocesa (7,56%), italiana (4,29%), alemã
(4,09%), chinesa (3,37%) e grega (1,84%).
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Relação com Futebol
Um dos esportes mais populares do país é o futebol australiano, que difere
bastante do futebol que conhecemos no Brasil. Praticado em um campo de formato
oval, o futebol australiano, assim como o futebol americano e o rugby, permite que
a bola seja segurada pelas mãos, além de ser um esporte de contato.
O esporte da Copa do Mundo FIFA não é muito praticado pelos australianos,
porém, a seleção do país foi responsável por uma das maiores goleadas da história
do futebol mundial: placar de 31x0 em cima do time da Samoa americana, pelas
Eliminatórias da Oceania pelo mundial de 2002.
A Austrália foi classificada para a Copa do Mundo nos anos de 1974, 2006 e
2010, porém, nunca conquistou nenhum título.

A Austrália na cidade de São Paulo


Consulado Geral da Austrália

o

Alameda Santos, 700, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista.
Tel.: (11) 2112-6200
Horário: De segunda a sexta-feira das 9h30 às 11h30.
E-mail: consular.saopaulo@austrade.gov.au





Bares, Baladas e Restaurantes

o

Outback Steakhouse: O restaurante, baseado na culinária australiana,
possui inúmeras unidades dentro da cidade de São Paulo - Unidade
Moema : Av. Moaci, 187, Moema. De segunda a quinta-feira das 12h
às 15h e das 18h às 23h. Sexta das 12h às 15h e das 18h às 01h.
Sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 23h. Para consultar
endereços e horário de funcionamento de outras unidades,
consultar:https://www.outback.com.br/home/

o

Joey Steakhouse: De segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 18h
à 0h. Sábado e domingo das 12h à 0h. Rua Itapura, 761, Tatuapé.

Clubes, Associações e Centros Culturais

o


Não há.

Festas e eventos
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o

Não há.
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BÉLGICA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Por encontrarem melhores oportunidades em outros países como França,
Estados Unidos, Argentina e até Congo, a imigração belga no Brasil foi muito
modesta em relação a seus vizinhos europeus. Embora alguns projetos de colônias
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tenham surgido no interior de São Paulo e, principalmente na Região Sul brasileira,
o total de imigrantes do país não ultrapassa os 6000.
Dentre os motivos que incentivaram a vinda dos belgas para o Brasil, está a
busca uma vida mais aventureira: dezenas de engenheiros, agrônomos,
professores e músicos belgas vieram ao país por esse motivo, além de procurarem
também, maior experiência profissional.
Na cidade de São Paulo, o bairro onde mais se concentram imigrantes
provindos da Bélgica, é o Jardim Paulista.

Relação com Futebol
O futebol é considerado o esporte mais popular da Bélgica, e é praticado no
país desde o final do séc. XIX. A fim de dirigir e controlar a atividade futebolística
de sua seleção, a Bélgica fundou a Federação Belga de Futebol, em 1895; a equipe
disputou seu primeiro jogo em 1904, contra a França, e ganhou medalha de ouro
nas olimpíadas de 1920.
A Bélgica apresenta uma grande campanha em Copas do Mundo, já tendo
participado de 11 campeonatos, inclusive, marcando presença em todas as edições
do torneio, anteriores a 2006. É um dos membros fundadores da organização que
rege o futebol mundial, a FIFA, porém, nem esse posto privilegiado conseguiu
render títulos à seleção belga, que teve sua melhor campanha no ano de 1986,
quando alcançou às semifinais.
Liège.

Os clubes favoritos do país são: Anderlecht, Club Brugge e Standard de

A Bélgica na cidade de São Paulo


Consulado da Bélgica

o

Av. Paulista, 2073 – 13º andar, conj 1303/1310 – Consolação
Tel.: (11) 3145-7500
Horário: segunda a sexta das 9h às 13h.
E-mail: saopaulo@diplobel.fed.be



Bares, Baladas e restaurantes

Em São Paulo, existem poucos lugares para se conhecer, de fato, a essência
da culinária Belga. A cidade apresenta muitas opções de bares e pubs para que se
possam degustar as famosas cervejas artesanais do país, porém, estabelecimentos
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dedicados aos pratos típicos da Bélgica não são comumente explorados, salvo nos
estabelecimentos abaixo:

o

Belga Corner: Bar e restaurante dedicado aos quitutes e cervejas de
origem belga. Segunda das 12h às 15. De terça a quinta-feira das 12h
às 00h. Sexta das 12h às 1h. Sábado das 12h30 às 1h. Domingo das
12h30 às 18h. Rua Pedroso Alvarenga, 666, Itaim Bibi. Tel.: (11)
3078-4359

o

Le Pain Quotidien: Com várias unidades em São Paulo, a rede de
padarias belga não é bem um restaurante, mas é uma ótima pedida
para conhecer alguns pratos da culinária do país e de outras regiões
do mundo. De segunda a sábado das 7h às 21h. Domingo e feriado
das 8h às 20h. Unidade Vila Madalena: Rua Wisard, 138, Vila
Madalena.
Tel.:
(11)
3031-6977.
Mais
unidades
no
site:www.lepainquotidien.com.br.

o

Belgian Beer Paradise: Misto de bar e loja, o estabelecimento
comandado pelo proprietário belga é especializado em cervejas e
chopes artesanais, originários de seu país; além de alguns petiscos
típicos. De segunda a quinta das 10h às 19h30. Sexta e sábado das
10h às 22h. Rua Ibijaú, 196, Moema. Telefone não informado.
www.beerparadise.com.br



Clubes, Associações e Centros Culturais

o



Belgian Club Brasil: Clube formado para reunir e integrar a
comunidade belga presente no Brasil. Apesar de não possuir um
espaço físico, o grupo promove encontros, happy hours, festas e
eventos em geral, principalmente na cidade de São Paulo. Maiores
informações e programação dos próximos eventos:
www.belgianclub.com.br

Festas e eventos

o

Semana da Cerveja Belga em São Paulo: Organizado por diversas
entidades belga presentes no Brasil, o evento, promovido em 2013,
tem o objetivo de divulgar a cultura e qualidades gastronômicas da
Bélgica, para a cidade de São Paulo. Maiores informações sobre
próximas edições:
www.facebook.com/consuladogeraldabelgicaemsaopaulo
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BÓSNIA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Na cidade de São Paulo não houve uma grande imigração de pessoas
nascidas na Bósnia.
Existem alguns registros de pessoas que fugiram das guerras civis - da época
em que a Bósnia ainda fazia parte da Iugoslávia-, para o Brasil possíveis de
encontrar até mesmo, em alguns sites que organizam árvores genealógicas.

Relação com Futebol
A Bósnia e Herzegovina classificou-se para a Copa do Mundo de 2014 e esse
é o seu primeiro grande torneio como uma nação independente.
Antes disso, participou de 8 Copas Mundiais como Iugoslávia, e teve como
melhores posições: 3º lugar na Copa de 1930 e o 4º lugar na classificação geral na
Copa de 1962. Em 1998, jogou sua última partida na Copa do Mundo sob o nome
de Iugoslávia e na época, era considerado um grande time por conta da sua
qualidade técnica.
Dezesseis anos depois, o time vem impulsionado pela empolgação dos
jogadores em, pela primeira vez, representarem sua verdadeira nação na Copa do
Mundo de 2014.

A Bósnia na Cidade de São Paulo
Consulado

o

No Brasil não há embaixada nem consulado da Bósnia. Devido ao
evento, será aberto um consulado especial para dar assistência aos
torcedores que resolvam viajar para acompanhar a seleção européia
durante a Copa do Mundo de 2014, ainda a divulgar o local. Para casos
emergenciais, haverá um centro de apoio ao turista da copa na Praça
das Artes, centro de São Paulo – Avenida São João, 281.

Bares e baladas
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o

Casa Búlgara: Para consumir o burek ou “bureka”, como é conhecido
por aqui, pode experimentá-lo na Casa Búlgara. De segunda a sexta
das 9h15 às 18h. Sábado das 9h30 às 14h e Domingos fechado. Rua
Silva Pinto, 356, Bom Retiro. Tel.: (11) 3222-9849.
https://pt-br.facebook.com/pages/Casa-Bulgara/392704887423368



Restaurantes

o

Restaurante Beograd: Oferece nos almoços de alguns domingos pratos
típicos Sérvio-Húngara e bebidas típicas da região sérvia. De segunda
a sexta-feira das 11h às 15h com cozinha brasileira – sábados
fechado. Alguns domingos do mês aberto com cozinha típica, porém
precisa verificar com o restaurante os dias certos. Avenida
Indianópolis, 3.260, São Judas. Tel.: (11) 2275-1592.
http://restaurantebeograd.com.br/index.html



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Centro Cultural Árabe Sírio no Brasil: Procura reforçar a cooperação
cultural e artística entre os povos árabe e brasileiro. De Segunda a
sexta das 10h às 15h. Rua Augusta, 1053, Centro. Tel.: (11) 32594727.
http://www.ccsirio.org/index.php

Festas e eventos

o

Festival de Música e Dança dos Bálcãs: Evento esporádico com a
curadoria de Betty Gervitz. Esse ano acontecerá no SESC Pompéia.
Data: De 23 de abril a 7 de maio de 2014
Local: SESC Pompéia – Rua Clélia, 93 - Vila Pompéia
https://www.facebook.com/festivalbalcas/info
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O Brasil conta com uma população de aproximadamente 148 milhões de
habitantes, ocupando o sexto lugar na lista dos países mais povoados do mundo. O
país fica na América do Sul e faz divisa com a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a
Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana
Francesa.
O marco mais distinto da população brasileira é a mestiçagem, uma das mais
ricas do mundo. A maioria dos brasileiros tem alguma mistura de sangue europeu,
africana, ameríndia e asiática, fazendo do Brasil o país com maior mistura de raças
da América do Sul.
A culinária, a música, o artesanato, a arquitetura e festas populares trazem
consigo impressa essa identidade multicultural. Não à toa, o país conta com 17
bens culturais e naturais tombados pelo Patrimônio Mundial da UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e uma das
maravilhas do mundo contemporâneo, o Cristo Redentor.
A imigração no Brasil foi de extrema importância para a formação da cultura
nacional. Características de todos os lugares do mundo foram incorporadas ao
longo dos séculos, desde a chegada dos portugueses, em 1500. Além das
contribuições de índios, negros e portugueses, a expressiva vinda de imigrantes de
todas as partes da Europa, do Oriente Médio e da Ásia influenciou a formação do
povo brasileiro.
Vale lembrar que, apesar de sua extensão territorial, fala-se o mesmo idioma
em todas as regiões brasileiras. O português é a quinta língua mais falada, e a
terceira entre as ocidentais, após o inglês e o espanhol. A Constituição Brasileira
assegura o pleno exercício dos direitos culturais e define que o estado deve apoiar,
incentivar e valorizar suas manifestações, além de proteger as culturas indígenas,
afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

Relação com Futebol
O Brasil possui uma grande diversidade de modalidades esportivas praticadas
por seus habitantes. O futebol, o esporte mais popular do mundo, também é o mais
praticado no país, prova disso, são as inúmeras variações futebolísticas criadas no
país, como o futebol de areia, o de salão, o society, o de botão e até o futevôlei.
O "País do Futebol", como é chamado no exterior, Brasil não foi o inventor do
futebol, mas se tornou o solo fértil para a difusão e popularização do esporte, em
todo o mundo. A presença do futebol é tão marcante na paisagem brasileira que
não há uma vila, aldeia indígena, mosteiro religioso ou penitenciária sem ao menos
uma quadra de futebol. O esporte está presente na política, na moda, na culinária,
nas artes plásticas, no cinema, na literatura, no teatro, na música popular e até na
música erudita. Para alguns, o futebol é religião, para outros é arte.
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Os números do futebol no Brasil são expressivos, mas não os maiores do
mundo, segundo a Fifa. O número de clubes do Brasil - quase 30.000 - é menor
que o da Inglaterra, enquanto o número de pouco mais de 2 milhões de jogadores
cadastrados é menor que o da Alemanha. Também o total de jogadores é menor do
que os de países como a Índia e a China.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a entidade que organiza o
futebol brasileiro, com as 27 federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro de futebol e também é
responsável pelos torneios de futebol feminino do país.

A cultura de outras regiões na cidade de São Paulo



Bares e baladas

o

Bar Casa de Francisca: bar com apresentações de MPB. De quarta a
sábado a partir dàs 20h. Domingo a partir dàs 19h. Rua José Maria
Lisboa, 190, Jardins. Tel.: (11) 3052-0547.
http://www.casadefrancisca.art.br/

o

Barnaldo Lucrécia: O bar é decorado como se fosse um armazém de
secos e molhados do interior do Brasil, somado a isso uma vasta
programação de MPB com apresentações ao vivo, faz com que o
visitante se sinta num verdadeiro ambiente brasileiro. De terça a
sexta-feira a partir das 19h. Sábado a partira das 20h. Rua Abílio
Soares, 207, Paraíso. Tel.: (11) 3885-3425
http://www.barnaldolucrecia.com.br/

o

Ó do Borogodó: casa especializada em samba, choro e outras bossas.
De segunda a sexta-feira das 21h às 3h. Sábado das 13h às 3h.
Domingo das 19h às 00h. Rua Horário Lane, 21, Vila Madalena. Tel.:
(11) 3814-4087
https://www.facebook.com/pages/%C3%B3-doborogod%C3%B3/129818140364657

o

Grazie a Dio!: Desde 2001 já foi eleita por três vezes a melhor casa de
música ao vivo da revista Veja São Paulo, a programação varia entre
samba, samba-rock e MPB. De quinta a domingo a partir das 20h. Rua
Girassol, 67, Vila Madalena. Tel.:(11) 3031-6568
http://www.grazieadio.com.br/

o

Piratininga Bar: Possui a decoração toda inspirada na São Paulo de
antigamente e tem apresentações de música ao vivo de diversos
ritmos, dentre eles, MPB, bossa nova, jazz e rock. De segunda a
sábado a partir dàs 17h. Rua Wisard, 149, Vila Madalena. Tel.: (11)
3032-9775
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http://www.piratiningabar.com.br/
o

Bar Brahma Centro: Tradicional bar de música brasileira na esquina
mais famosa da cidade. Todos os dias a partir das 11h30. Avenida São
João, 677, Centro. Tel.: (11) 3367-3600
http://www.barbrahmacentro.com/

o

Bar Brahma Aeroclube: Primeira filial do tradicional bar localizado no
centro da cidade, foi construído dentro de um hangar e tem sua
decoração voltada ao mundo da aviação. Conta com programação
musical eclética. De segunda a quinta-feira das 8h à 1h. Sexta e
sábado das 8h às 2h. Domingo das 8h às 20h. Avenida Olavo
Fontoura, 650, Santana. Tel.: (11) 3367-3601
http://www.barbrahmaaeroclube.com/

o

Traço de União: Bar que promove o samba de raiz, tem como
padrinhos Beth Carvalho e Luiz Carlos da Vila. Sexta das 22h às 3h30.
Sábado das 13h às 22h. Rua Cláudio Soares, 73, Pinheiros. Tel.: (11)
3031-8065.
http://www.tracodeuniao.com.br/

o

Artilheiros Bar: O futebol é o principal tema dessa casa, tanto na
decoração quanto nas transmissões dos televisores onde torcedores
podem acompanhar o seu time de coração, possui também
programação musical aos finais de semana. De terça a quinta das
17h30 à 1h. Sexta das 17h30 às 3h. Sábado das 14h às 3h. Domingo
das 14h às 22h. Av. Mourato Coelho, 1194, Vila Madalena. Tel.: (11)
2922-0314
http://www.artilheirosbar.com.br/

o



São Cristóvão: Bar que inspira outros bares da cidade que seguem a
mesma temática, o futebol. Tem seu salão decorado com fotos,
flâmulas, escudos e caricaturas do mundo da bola. Todos os dias das
12h à 1h30. Rua Aspicuelta, 533, Vila Madalena. Tel.: (11) 3097-9904

Restaurantes

o

Amazônia: Culinária Paraense. De quarta a segunda das 12h às 15h.
De quarta a sábado das 19h às 23h. Rua Rui Barbosa, 206, Bela Vista.
Tel.: (11) 3142-9264
restauranteamazonia.wordpress.com/

o

À Mineira: Culinária Mineira. Todos os dias das 11h30 às 23h. Alameda
Joaquim Eugênio de Lima, 697, Jardim Paulista. Tel.: (11) 3283-2349
www.grupoamineira.com.br/
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o

Manzuá: Culinária Baiana. De segunda a sexta-feira das 12h às 15h e
das 18h30 às 0h. Sábado e domingo das 12h às 23h. Rua Oscar
Freire, 1189, Jardim Paulista. Tel.: (11) 3085-5058
www.manzua.com.br

o

Bolinha: Culinária Paulistana. De terça a domingo das 11h30 às 0h.
Segunda das 11h30 às 17h. Avenida Cidade Jardim, 53, Itaim Bibi.
Tel.: (11) 3061-2010
www.bolinha.com.br

o

Brasil a Gosto: Todos os dias das 12h às 15h. De segunda a sábado
das 19h às 0h. Rua Prof. Azevedo do Amaral, 70, Jardim Paulista. Tel.:
(11) 3086-3565
www.brasilagosto.com.br

o

Capim Santo: De terça a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h30 às
0h. Sábado das 12h30 às 16h30 e das 20h às 0h. Domingo das 12h às
17h. Alameda Min. Rocha de Azevedo, 471, Jardim Paulista. Tel.: (11)
3068-8486
www.capimsanto.com.br

o

Dalva e Dito: De segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às
0h. Sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 03h. Domingo das 12h às
17h. Rua Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César. Tel.: (11) 30684444
www.dalvaedito.com.br

o

Tordesilhas: De terça a sexta-feira das 18h às 01h. Sábado das 12h às
17h e das 19h às 01h. Domingo das 12h às 17h. Alameda Tietê, 489,
Consolação. Tel.: (11) 3107-7444
www.tordesilhas.com

o

Acarajé da Inês: Culinária Baiana. De segunda a sábado das 12h às
22h. Domingo das 12h às 17h. Avenida Nossa Senhora do Loreto,
1144, Vila Medeiros. Tel.: (11) 2982-1243
www.acarajedaines.com.br

o

O Caipira: Culinária Mineira e Paulista. De segunda a sexta-feira das
11h30 às 15h30. Sábado das 11h30 às 23h. Domingo das 11h30 às
17h. Rua Amazonas da Silva, 21, Vila Guilherme. Tel.: (11) 2905-4455
www.ocaipira.com.br

o

O Compadre: Culinária Paulistana. De segunda a sexta-feira das 12h
às 16h e das 19h às 23h30. Sábado das 12h às 0h. Domingo das 12h
às 17h30. Travessa Casalbuono, 120, Vila Guilherme (Shopping Center
Norte). Tel.: (11) 2252-3131
www.compadre.com.br

o

Esquina Mocotó: De terça a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h30 às
23h. Sábado das 12h às 17h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às

Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br

17h. Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1108, Vila Medeiros. Tel.: (11)
2949-7049
www.esquinamocoto.com.br
o

Mocotó: Culinária Nordestina. De segunda a sábado das 12h às 23h.
Domingo das 12h às 17h.Avenida Nossa Senhora de Loreto, 1100, Vila
Medeiros. Tel.: (11) 2951-3056
www.mocoto.com.br

o

Pátria Minas: Culinária Mineira. De segunda a sexta-feira das 12h às
15h30 e das 18h às 23h. Sábado das 12h às 23h30. Domingo das 12h
às 22h30. Rua Augusto Tolle, 465, Santana. Tel.: (11) 2973-1470
www.patriaminas.com.br/

o

Consulado Mineiro: Culinária Mineira. De terça a sexta-feira e domingo
das 12h às 0h. Sábado das 12h às 20h. Praça Benedito Calixto, 74,
Vila Madalena. Tel.: (11) 3088-6055
www.consuladomineiro.com.br

o

Lá da Venda: De terça a sábado das 10h às 19h. Domingo das 10h às
17h30. Rua Harmonia, 161, Sumarezinho. Tel.: (11) 3037-7702
www.ladavenda.com.br



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Centro de Tradições Nordestinas – CTN: Local de encontro para a
comunidade nordestina, possui igreja, restaurante, loja de artesanato
e parque de diversões. Ajuda também na divulgação dos costumes e
cultura nordestina. De segunda à quinta das 12h às 15h. Sexta e
sábado das 12h às 06h. Domingos das 13h às 18h.Rua Jacofer, 615,
Jardim Pereira Leite.Tel.: (11) 3488-9400.
www.ctn.org.br/

o

Centro de Tradições Gaúchas – CTG: Ambiente onde é possível
encontrar um pouco da cultura, costumes, comidas, danças e músicas
gaúchas próximo à cidade de São Paulo. Sexta, sábado e domingo de
acordo com programação. Av. Rosana, 501 – Embu das Artes. Tel.:
(11) 4704-6845
www.ctguniaoetradicao.com.br/

o

Centro de Tradições de Santo Amaro – CETRASA: Relacionado ao
bairro de Santo Amaro. Segunda, quarta e sexta das 13h30 às 17h30.
Rua Alceu Maynard de Araújo, 32, Santo Amaro. Tel.: (11) 5641-0165.
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https://www.facebook.com/centrasasantoamaro/info



Festas e Eventos Populares do Brasil

No Brasil, a maioria das festas populares está relacionada à religião. São
comuns no país as celebrações em homenagem aos santos e santas padroeiras,
como Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil), e em datas importantes para
o calendário da Igreja Católica, como Dia de Reis ou Dia de Pentecostes (data da
Festa do Divino). Até a festa que representa o país internacionalmente, o Carnaval,
está ligado à religião católica pois, apesar de ser considerada uma festa profana,
seu encerramento marca o início do período da Quaresma (os 40 dias que
antecedem a Páscoa). Entretanto, há outras manifestações que marcam a cultura
popular brasileira e não estão relacionadas à religiosidade como, por exemplo, o
Reveillon e o Boi Bumbá (ou Bumba-meu-Boi) que é representado durante o já
famoso Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.
o

Folia de Reis: Acontece entre o Natal e o dia 6 de janeiro, onde grupos
de cantadores e músicos trajando fardamento colorido percorrem as
ruas de pequenas cidades brasileiras, entoando cânticos bíblicos que
relembram a viagem a Belém dos três Reis Magos (Baltazar, Belchior e
Gaspar) para dar boas-vindas ao Menino Jesus.
O Alferes da Folia, chefe dos foliões, seguido dos palhaços do
Reisado e de seus instrumentos, bate nas portas dos fiéis, de
manhãzinha, para tomar café e recolher dinheiro para a Folia de Reis,
oferecendo uma bandeira colorida, enfeitada com fitas e santinhos. Do
lado de fora, os palhaços vestidos a caráter e cobertos por máscaras,
representando os soldados do rei Herodes, de Jerusalém, dançam ao
som do violão, do pandeiro e do cavaquinho, recitando versos. No dia
de Reis, 6 de janeiro, o dinheiro arrecadado é gasto em comes e bebes
para todos.

o

Carnaval: No mês de fevereiro, o Brasil é tomado por sua festa mais
famosa, é o mês do Carnaval. Essa festa tem diversas origens,
algumas contam que era a celebração pela chegada da primavera,
época de colheitas, outras relacionam a comemoração com os últimos
dias de pecado e consumo de carne antes do período sagrado da
Páscoa. Trazida da Europa, a festa foi adaptada aos costumes e ao
clima brasileiro. O calor e a alegria do povo atraem turistas de todas
as partes do mundo para assistir e participar do Carnaval, seja ele nos
desfiles de escolas de samba do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP),
nos trios elétricos de Salvador (BA), nos blocos de rua e com os
bonecos gigantes de Olinda e Recife (PE) ou nos bailes à fantasia em
salões espalhados pelo Brasil.
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o

Festa de Parintins: O Festival Folclórico de Parintins é uma festa
folclórica realizada anualmente no último fim de semana de junho na
cidade de Parintins, Amazonas. O festival é uma apresentação a céu
aberto, onde competem duas associações, o Boi Garantido, de cor
vermelha, e o Boi Caprichoso, de cor azul. A apresentação ocorre no
Bumbódromo (Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes), um
tipo de estádio com o formato de uma cabeça de boi estilizada, com
capacidade para 35 mil espectadores. Durante as três noites de
apresentação, os dois bois exploram as temáticas regionais como
lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos através de
alegorias e encenações.

o

Semana Santa: A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que
celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia
no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no
domingo de Páscoa. A Páscoa pode cair em uma data, entre 22 de
março e 25 de abril.

o

Festa Junina: O mês de Junho é caracterizado por danças, comidas
típicas, bandeirinhas, além das peculiaridades de cada região. É a
festa junina, que se inicia no dia 12 de Junho, véspera do dia de Santo
Antônio e encerra no dia 29, dia de São Pedro. O ponto mais elevado
da festa ocorre nos dias 23 e 24, o dia de São João. Durante os
festejos acontecem quadrilhas, forrós, leilões, bingos e casamentos
caipiras. O nome “junina” é devido à sua procedência de países
europeus cristianizados. Os portugueses foram os responsáveis por
trazê-la ao Brasil, e logo foi inserida aos costumes das populações
indígenas e afro-brasileiras. A festa de São João brasileira é típica da
Região Nordeste. A canjica e a pamonha são comidas tradicionais da
festa na região, devido à época ser propícia para a colheita do milho.
O lugar onde ocorrem os festejos juninos é chamado de arraial, onde
há barracas ou um galpão adaptado para a festa.

o

Maracatu: As baianas e os caboclos de lança têm papel fundamental
no maracatu rural de Pernambuco. Elas se vestem com saia rodada e
colorida feita de cetim barato. A indumentária deles chega a pesar 25
quilos e é composta, entre outras coisas, por uma manta com
lantejoulas e um conjunto de sinos nas costas (chamados de Surrão).

o

Festa do Boi: O bumba-meu-boi do Maranhão remonta ao século 18 e
mistura tradições indígenas, negras e européias. Seu enredo resgata o
período da criação de gado feita por escravos e, usando elementos de
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teatro, dança, música e circo, os participantes encenam o rapto, a
morte e a ressurreição do boi.

o

Festa do Divino: A celebração, que comemora a descida do Espírito
Santo sobre os apóstolos, é a mais importante de São Luís do
Paraitinga, cidade do Vale do Paraíba (SP). Dura dez dias (em junho
geralmente) e atrai pessoas que pedem bênçãos, pagam promessas e
participam da procissão do Divino.

o

Cavalhadas: Festa popular típica do estado de Alagoas, mas que
acontece também em outros estados brasileiros, como Goiás e São
Paulo, em diferentes versões. Teve origem nos torneios medievais
realizados na Europa, em praças próximas às igrejas, como num
grande campo de batalha, onde cristãos e mouros se enfrentavam.
No Brasil, esta representação foi introduzida pelos jesuítas com o
objetivo de catequizar os índios e os escravos africanos, mostrando o
poder da fé cristã. Em uma espécie de torneio, os participantes
formados por vinte e quatro cavaleiros, usando trajes especiais, são
divididos em pares ou cordões, onde 12 cavaleiros vestidos de azul,
representando os cristãos, e os outros 12 vestidos de vermelho,
representando os mouros, executam manobras numa série de jogos.
A cavalhada acontece por ocasião de festas de santos e do Natal.

o

Reveillón: Fora essa, há outra celebração bastante popular e divulgada
internacionalmente é o Reveillon brasileiro. Na virada do último para o
primeiro dia de um ano, as pessoas se reúnem homenageando
Iemanjá (rainha do mar pela religião do Candomblé), realizando
simpatias para boa sorte no ano que começa e para assistir aos shows
com música e fogos de artifício que iluminam o céu à meia noite do dia
1º de janeiro. Salvador (BA), Florianópolis (SC), a Avenida Paulista em
São Paulo (SP) e a Praia de Copacabana no Rio de Janeiro (RJ) são
locais de destaque dessa comemoração no Brasil.

o

Festa Literária Internacional de Paraty: A 12ª edição da Flip acontece
de 30 de julho a 3 de agosto de 2014. Realizada sempre no início de
julho, terá esta data em função da Copa do Mundo, que será em julho
no Brasil.
www.flip.org.br/flip2014.php

o

Festival de Inverno de Paranapiacaba: No alto da Serra do Mar,
Paranapiacaba, em Santo André, organiza todomês de julho o Festival de
Inverno com muita música brasileira e instrumental para o público que
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visitar os palcos da Vila.Vizinha da Mata Atlântica, localizada cerca de 30
km do centro da cidade, a vila abriga um pouco da história da primeira
ferrovia do Estado de São Paulo, inaugurada em 1867. Possui como
atrações apresentações, musicais, e de outras manifestações artísticas
gratuitas.

o

Festival do Chocolate: Ocorre no 2º semestre do ano nas cidades de
Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra. Com atrações musicais, intervenções
culturais e muitas opções de alimentos.

o

Festa de flores e morangos de Atibaia: A festa é realizada em quatro
finais de semana, conforme solicitado pelo público. A programação é
variada, com apresentações de grupos folclóricos de diversos países,
grupos interativos, brincadeiras educacionais, exposição e venda de
flores e morangos produzidos na região. A decoração exposta remete
ao título da Festa e demonstra a riqueza existente entre a união da
natureza e a criatividade e sensibilidade humana. A dança típica
japonesa Bon Odori, que é um agradecimento pela boa colheita,
sempre inicia o circuito cultural que traz grupos folclóricos, com
hábitos diferenciados que agregam valores ao povo brasileiro. Alguns
shows regionais também farão parte do rol de apresentações, dentre
as quais a FAMA, Fanfarra Municipal de Atibaia, que tem diversos
títulos nacionais e internacionais.
www.festadasfloresdeatibaia.com.br

o

Oktoberfest: O evento acabou fazendo de Blumenau o principal
destino turístico de Santa Catarina no mês de outubro. Mas, para
quem não sabe, a Oktoberfest não é só cerveja. É folclore, memória e
tradição. Durante 18 dias de festa os blumenauenses mostram para
todo o Brasil a sua riqueza cultural, revelada pelo amor à música, à
dança e à gastronomia típica, que preservam os costumes dos
antepassados vindos da Alemanha para formar colônias na região
Sul.?A cultura germânica o turista confere pela qualidade da festa, dos
serviços oferecidos, através de sociedades esportivas, recreativas e
culturais, dos clubes de caça e tiro e dos grupos de danças folclóricas.
Todos eles dão um colorido especial ao evento, nas apresentações, nos
desfiles pelo centro da cidade e nos pavilhões da festa por onde
circulam, animando os turistas e ostentando, orgulhosos, os seus
trajes típicos.
www.oktoberfestblumenau.com.br
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Festas em São Paulo

o

Parada Gay 2014: A Parada Gay 2014 já tem data marcada para
acontecer: 4 de maio de 2014. O evento tem como objetivo dar
visibilidade à população LGBT, celebrar as conquistas alcançadas, o
avanço social do respeito às diferenças e reivindicar, de maneira
alegre e irreverente, por um país justo e igualitário. Considerada por
muitos especialistas como uma das mais importantes manifestações
populares da história recente do Brasil, a Parada Gay tem uma
estrutura que envolve mais de 20 trios elétricos que agitam as 300 mil
pessoas que comparecem ao evento. Todo ano a festa é realizada em
junho, durante o feriado de Corpus Christi, mas por conta da Copa do
Mundo, o evento foi transferido para maio. O objetivo é preservar a
segurança do público e, também, evitar que os participantes tenham
dificuldade em se hospedar na cidade.
http://www.paradasp.org.br/

o

Festa de Nossa Senhora Achiropita: A Festa de Nossa Senhora
Achiropita, uma das festas italianas mais tradicionais de São Paulo,
região central da cidade. São mais de 950 voluntários, que trabalharão
durante os finais de semana de agosto.
A festividade é uma
homenagem da comunidade italiana à padroeira do bairro, Nossa
Senhora Achiropita, e que começou com a chegada dos primeiros
grupos de imigrantes que se instalaram no Bixiga no início do século
passado. Trinta barracas são instaladas nas ruas 13 de Maio, São
Vicente e Doutor Luiz Barreto para oferecer diversos pratos
tipicamente italianos aos visitantes. A festa atrai cerca de 250 mil
pessoas durante todo o mês, que tem como destaque a culinária
italiana.Toneladas de alimentos são utilizadas para preparar diversos
pratos, como as 12 mil fogazzas consumidas em apenas uma noite.
Todo dinheiro da festa é revertido para as obras sociais da Igreja.
http://www.achiropita.org.br/

o

San Gennaro: Festa tradicional da Paróquia de São Januário. Com
barracas montadas na rua, comidas e doces típicos italianos, bebidas,
souvenires e com entrada franca. Também possui uma cantina com
música ao vivo. O evento sustenta as obras sociais da Paróquia.
http://www.sangennaro.org.br/

o

Festa de São Vito: A Maior Festa Italiana de Rua totalmente coberta do
Brasil. Acesso gratuito a mais de 40 barracas com comidas típicas,
shows com música ao vivo, localizada no Brás. Todos os anos, nos
finais de semana de junho, as ruas do Brás são invadidas pelas cores e
sabores da maior e mais tradicional festa da comunidade italiana de
São Paulo: a Festa de Rua de São Vito Mártir. Toda a renda obtida
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durante as festividades é empregada na manutenção da Paróquia São
Vito, bem como em importantes obras sociais.
http://festadesaovito.com.br/

o

Revelando São Paulo: Com a proposta de difundir a diversidade da
cultura tradicional do Estado, o Revelando São Paulo, há 16 anos,
estimula paulistas do interior e da capital a conhecer sua própria
história, contada por meio de suas tradições. Nesta grande festa
popular, a pluralidade da mesa paulista, assim como o artesanato, a
música, o folclore e as danças tradicionais de várias regiões reúnem-se
no mesmo espaço, em uma grande celebração multicultural que
envolve 200 municípios. O Festival da Cultura Paulista Tradicional é
um evento gratuito.
http://revelandosaopaulo.org.br/rv/

o

Blocos de Carnaval e Carnaval no Anhembi: No Anhembi situa-se o
Sambódromo aonde ocorrem os desfiles das escolas de samba de São
Paulo, dos grupos de acesso e especial e o desfile das campeãs. Além
dos tradicionais desfiles das escolas de samba no Sambódromo do
Anhembi, o Carnaval de São Paulo também conta com uma extensa
programação de blocos de rua, que levam folia gratuita aos moradores
da capital paulistana.
http://www.anhembi.com.br/

o

Virada Cultural: Criada para refletir o espírito tipicamente paulistano
de uma cidade que “nunca para”, a Virada Cultural é um evento
promovido pela Prefeitura de São Paulo, com duração de 24 horas,
que oferece atrações culturais para pessoas de todas as faixas etárias,
classes sociais, gostos e tribos que ocupam, ao mesmo tempo, a
mesma região da cidade. Inspirada na “Nuit Blanche” francesa, que se
baseia na inversão de expectativas, como, por exemplo, museus
abrindo de madrugada, em São Paulo, o evento traz programação
diversa distribuída por todo o centro. Aqui, a Virada Cultural busca,
antes de tudo, promover a convivência em espaço público, convidando
a população a se apropriar do Centro da cidade por meio da arte, da
música, da dança, das manifestações populares.
http://www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/
ttp://www.viradaculturalpaulista.sp.gov.br/



Eventos Espotivos em São Paulo
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o

Virada Esportiva: A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação promove
mais de duas mil atividades em cerca de 200 locais espalhados por
toda a cidade. Centros esportivos municipais parques CEUs e outros
cartões-postais da cidade como o Vale do Anhangabaú e o Memorial da
América Latina serão ocupados desde as 8h da manhã do sábado até
às 18h do domingo. Com a missão de trazer um final de semana
ininterrupto de atividade física, esporte, lazer e recreação em uma
maratona de 34 horas planejada com dois objetivos: descentralização
e participação. Mais de 95% dos eventos oferecidos na programação
são participativos, isto é, atividades em que o público pode
experimentar na prática algum tipo de atividade esportiva, lazer ou
recreação. A descentralização também é regra. O "mapa" da
programação espalha-se por todas as 31 subprefeituras, com opções
em todas as regiões da capital.
http://www.viradaesportiva.prefeitura.sp.gov.br/

o

Fórmula 1: A etapa Brasil do principal evento automobilístico ocorre
em São Paulo. Normalmente, uma das últimas etapas acontece no
autódromo de Interlagos. Por aqui já passaram corredores
consagrados como Schumacher e Ayrton Senna.
https://www.gpbrasil.com.br/site14/

o

Corrida de São Silvestre: Em meio às comemorações de um novo ano,
o povo de São Paulo aprendeu a conviver com uma outra festa: a
Corrida de São Silvestre. Para os atletas, o clima e a receptividade do
povo paulistano não poderia ser melhor. Logo cedo, no dia 31 de
dezembro, as ruas da cidade anunciam o espetáculo, principalmente a
avenida Paulista, ponto de chegada e partida de quinze mil corredores.
http://www.saosilvestre.com.br/



Festivais e Feiras em São Paulo

o

Campus Party: Criada há 16 anos na Espanha, ela atrai anualmente
pessoas interessadas em reunir-se para acompanhar centenas de
atividades sobre Inovação, Ciência, Cultura e Entretenimento Digital.
Ao longo de cinco dias, palestras, debates e oficinas fazem da Campus
Party uma experiência única porque, neste período, ela se transforma
no principal ponto de encontro das mais importantes comunidades
digitais do país. São momentos em que é possível interagir,
compartilhar conhecimento, produzir novidades e, através de seus
palcos, acompanhar e analisar as principais tendências de um universo
onde inovar é a lei.
http://www.campus-party.com.br/
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o

Lollapalooza: O Lollapalooza foi criado em 1991 pelo cantor Perry Farrell,
nos Estados Unidos. Há um mês, o líder do Jane's Addiction e criador do
Lolla esteve em São Paulo, onde andou de trem com os jornalistas, de um
shopping na Zona Sul até o Autódromo. Em 2010, ganhou edições no
exterior e agora é realizado em São Paulo, no Chile e na Argentina. As
edições brasileiras do evento, em 2012 e 2013, trouxeram ao Brasil
bandas como Foo Fighters, Arctic Monkeys, Pearl Jam e The Killers.
http://www.lollapaloozabr.com/

o

CarnaFacul: O maior evento universitário do país. No total, serão
quatro trios elétricos em movimento, tocando desde a abertura dos
portões, às 12h, até o término da folia, às 00h. Acontece anualmente
no sambódromo e tem atrações diversas como cantores e DJs.
http://www.carnafaculsp.com.br/

o

Bienal do Livro: A 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo
acontecerá entre 22 e 31 de agosto de 2014 no pavilhão de
Exposições do Anhembi. Com uma programação abrangente, o evento
mescla literatura com diversão, negócios, gastronomia e cultura. A
Bienal reunirá as principais editoras, livrarias e distribuidoras do país.
São cerca de 480 expositores participantes que apresentarão para 800
mil visitantes seus mais importantes lançamentos em um espaço total
de 60 mil m².
https://www.bienaldolivrosp.com.br

o

Anima Mundi: O maior festival de animação das Américas chega à sua
22ª edição. O anima Mundi 2014 acontece entre 25 de julho e 03 de
agosto no Rio de Janeiro e de 06 a 10 de agosto em São Paulo, com a
exibição de curtas e longas de animação nacionais e internacionais,
além das diversas oficinas do Estúdio Aberto, Papos Animados, Anima
Forum, masterclasses e muito mais.
http://www.animamundi.com.br/

o

Salão do Automóvel: O Salão Internacional do Automóvel de São
Paulo, que ao longo dos anos transformou-se em uma verdadeira
vitrine para os consumidores, ostenta a liderança de maior feira
automobilística da América Latina, e é palco para montadoras
nacionais, estrangeiras e empresas do ramo automobilístico
mostrarem as últimas novidades do setor, um dos mais importantes
da
economia
brasileira.
Tecnologia,
sofisticação,
beleza,
funcionalidade, luxo e segurança - tudo isso pode ser apreciado no
Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.
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http://www.salaodoautomovel.com.br/

o

Bienal de Arte: A 31ª Bienal de São Paulo, um dos eventos mais
importantes de arte contemporânea a nível mundial, pode ser
considerada a edição “Trans Bienal”, de acordo com a equipe
curatorial. Isso porque as obras que ocupam o Pavilhão da Bienal
entre 6 de setembro e 7 de dezembro estão em constante transição,
alterando-se ao longo do período expositivo.
http://www.31bienal.org.br/

o

Brasil Game Show: A Brasil Game Show (BGS), Maior Feira de Jogos
Eletrônicos da América Latina, conta com a presença das maiores
empresas de games do mundo. Com mais de 180 empresas, a BGS
tornou-se um dos principais eventos do segmento. O local foi escolhido
pelos desenvolvedores, produtoras e distribuidoras para apresentar ao
público os principais jogos e lançamentos do ano, incluindo a
realização de coletivas e campeonatos. Em 2014, a 7ª edição do
evento será realizada entre os dias 08 e 12 de outubro, no Expo
Center Norte – São Paulo, e pretende reunir mais de 250 mil
visitantes.
http://www.brasilgameshow.com.br/

o

Expo Music: A maior Feira de Música da América Latina. Uma feira
esperada por milhares de profissionais para a grande realização de
negócios do ano e desejada pelo grande público visitante. Contempla
novidades em instrumentos musicais e os últimos lançamentos do
mercado mundial. Ampla programação musical e contato entre público
e artistas admirados. Oportunidade para jovens talentos e novas
bandas tocarem e darem impulso à suas carreiras.
http://www.expomusic.com.br/
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Ademais do movimento migratório forçado no período colonial, a imigração
camaronesa espontânea na cidade de São Paulo é recente. A comunidade africana
no geral se concentra na região central da cidade.

Relação com Futebol
2014 será o ano da sétima participação de Camarões em Copas do Mundo, o
que deixa o país como o que mais vezes conquistou classificação para o torneio
entre os países africanos. Curiosidade: Um dos craques que fez história pela
seleção de Camarões, Milla, foi o jogador mais velho a marcar um gol em Copas do
Mundo, o ocorrido foi na Copa dos Estados Unidos em 1994 quando o jogador tinha
42 anos, neste jogo Camarões foi derrotado pela Rússia por 6x1.

Os Camarões na Cidade de São Paulo


Consulado

o

Camarões não tem consulado na cidade de São Paulo, em caso de
necessidade deve-se entrar em contato com a embaixada camaronesa,
em Brasília.
Embaixada de Camarões:
SHIS QI 09, conjunto 0-7, casa 01 – Brasília
Telefone: (61) 3248-5403/ 2400
Horário: segunda a sexta-feira das 09h às 15h
E-mail: embcameroun.org.br
Site: www.embcameroun.org.br



Bares e baladas

o

Afrikan Beer & Music: A decoração do bar é dedica ao continente
africano, com elementos que remetem a diversos país da África.
Embora o tema seja África, as bandas que lá se apresentam tocam
sons brasileiros como pagode e sertanejo. Quarta e quinta-feira das
17h às 23h30, sexta-feiradas 18h às 04h30 e sábado das 22h às 05h.
Avenida Octalles Marcondes Ferreira, 298, Jurubatuba. Tel (11) 55211777.
http://afrikanbeer.com.br
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Restaurantes

o

Biyou’Z: Restaurante camaronês que traz pratos da culinária africana
em geral. É possível provar também pratos do Senegal, Angola,
Congo, Nigéria e Tanzânia. O prato de Ndole é o mais pedido,
composto por molho de carne, folha de boldo e amendoim cozido
acompanhado de banana. Horário: das 12h às 23h. Alameda Barão de
Limeira, 19-A, Centro. Tel.: (11) 3221-6806.
http://biyouzresto.com.br



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Associação Cultural Cachuera!: possui rico acervo de entrevistas,
depoimentos, fotografias e vídeos de danças, narrativas, música de
manifestações da cultura afro. Horário: das 10h às 18h (necessário
agendamento). Rua Monte Alegre, 1094, Perdizes. Tel.: (11) 38728113.
www.cachuera.org.br

o

Casa das Áfricas: mantém exposição permanente com objetos
africanos, além disso promove cursos e uma séria de atividades para
promover a cultura afro. Horário: segunda a sexta-feira das 09 às 17h,
sábado das 09h às 16h.. Rua Harmonia, 1150, Vila Madalena. Tel.:
(11) 3801-1718.
www.casadasafricas.org.br

o

Centro Cultural Africano: criado para preservar a memória e a cultura
africana e apresentar a sociedade as contribuições dos africanos na
construção do Brasil. Visitas sob agendamento. Rua Gaspar Ricardo
Júnior, 112, Barra Funda. Tel.: (11) 3392-7228.
www.centroculturalafricano.org.br

o

Museu Afro Brasil: o museu reúne pinturas, gravuras, fotos, esculturas
vídeos e documentos de artistas brasileiros e estrangeiros com o
intuído de desconstruir o estereótipo do negro no Brasil. . Terça a
domingo das 10h às 17h. Av. Pedro Álvares Cabral – Parque do
Ibirapuera. Tel.: (11) 3320-8900
www.museuafrobrasil.org.br



Festas e eventos
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o

Festa do Divino: promovida pela Associação Cultural Cachuera!, a
festa promovida entre maio e junho cria um elo entre São Paulo e
Maranhão, recriando na cidade a tradicional festa maranhense ligada a
mulheres de religiões afro-brasileiras. Rua Monte Alegre, 1.094,
Perdizes. Tel.: (11) 3872-8113.

o

Festa do Rosário: todo ano entre os meses de maio e junho, a Igreja
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França
resgata costumes dos ancestrais africanos que viveram no bairro da
Penha. Durante o ano, a comunidade também recebe shows de afro
music e promove pequenos eventos.Largo do Rosário, s/n, Penha.
Tel.: (11) 2306-3369.

o

Festa da Mãe Negra: no mês de maio, a paróquia Nossa Senhora da
Achiropita, no bairro do Bixiga, promove a festa que conta com
celebrações com elementos da cultura negra, canto, dança, feira de
artesanato e feijoada. Rua Treze De Maio, 478, Bixiga. Tel.: (11)
3283-1294.
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Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
De acordo com estudos, o governo chileno estima que até 30 mil chilenos
vivam hoje no Brasil. A maioria dos imigrantes chegoudurante a década de 70,
período em que o país vivia sob o comando de um governo autoritário. A maior
parte dos chilenos escolheu São Paulo como principal destino.
A escolha pelo Brasil como país de destino deu-se por três motivos
principais: a) Pelas muitas oportunidades de trabalho que o Brasil oferecia, além da
oferta de adentrarem o território brasileiro com a documentação já regularizada; b)
Ao contrário daqueles que não possuíam a formação tecnológica que o Brasil
requisitava na época, que enfrentaram maiores dificuldades,aqueles que possuíam
formação educacional/profissional tiverammais facilidade em seu estabelecimento
inicial no Brasil: ou vieram do Chile com uma vaga de emprego já garantida ou,
logo que chegaram conseguiram um trabalho e puderam vir com documentação
regularizada para toda a família; c) Os chilenos saíram de seu país com a intenção
de voltar quando acabasse o governo militar, porém, não foi o que aconteceu, já
que a maioria foi se adaptando ao Brasile assumindo uma nova vida.
A representatividade chilena em São Paulo está principalmente na
gastronomia. A região que concentra maior número de imigrantes chilenos, na
Grande São Paulo, é o ABC.

Relação com o Futebol
Apaixonados por futebol, o esporte é um dos mais populares e jogados em
todo o país, porém, sua atuação no cenário mundial não é muito significativa. Cada
classificação conquistada é uma vitória digna de muita comemoração para os
chilenos.
O país já participou de oito Copas do Mundo, porém, não conquistou o título
principal em nenhuma delas. Sua melhor atuação na competição, foi no ano de
1962, onde conquistou o terceiro lugar, ficando atrás somente da extinta
Tchecoslováquia e do campeão, Brasil.
Uma curiosidade interessante é de que o Chile foi banido de uma das edições
da Copa do Mundo: a de 1994. A penitência ocorreu graças a uma gafe do goleiro
da seleção chilena, que resolveu simular um ferimento, devido a um sinalizador,
num jogo contra o Brasil, na competição de 1989.

O Chile na cidade de São Paulo


Consulado Geral do Chile

o

Av. Paulista, 1009, 10º andar, Bela Vista.
Telefone: (11) 3284-2044 / (11) 3284-2148/ (11) 3284-2185.
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Fax: (11) 3284-2097.
Horário: De segunda a sexta-feira das 09h às 13h.
E-mail: cgsp.consultas@gmail.com



Bares, Baladas e Restaurantes

o



El Guatón: De segunda a sexta-feira das 11h30 às 15h e das 17h às
0h. Sábado das 11h às 0h. Domingo das 11h30 às 16h30. Rua Arthur
de Azevedo, 906, Pinheiros. Tel.: (11)3085-9466

Clubes. Associações e Centros Culturais

o

Une-Chile: Organização que organiza eventos culturais, esportivos e
sociais, dedicando-se a promover a integração dos imigrantes chilenos
na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, preservaras tradições de
seu país. Rua Glicério, 225, Liberdade. Tel.: (11) 3941-8635

o

Assistência Social Chilena – São Paulo: Terças-feiras das 10h às 13h.
Rua Haddock Lobo, 578, 10º andar, Cj. 101, Cerqueira César.
Quartas-feiras. Av. Paulista, 1009, 10º andar, Cerqueira César. Tel.:
(11) 2341-7950.
http://www.assistenciasocialchilena.xpg.com.br/

o

Memorial da América Latina:Galeria Marta Traba, Salão de Atos
Tiradentes e Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro: de terça a
domingo, das 9h às 18h;Biblioteca Latino-americana: de segunda a
sexta, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h. Av. Auro Soares de
Moura Andrade, 664, Barra Funda. Tel (11) 3823-4600
www.memorial.org.br



Festas e eventos

o

Festival Folclórico Chileno de músicas e danças: Promovido
anualmente pelo Memorial da América Latina, o festival, que
homenageia a independência do Chile, apresenta grupos de dança e
músicas radicados na cidade, barracas de artesanato, comidas e
bebidas típicas do país. O evento geralmente acontece no mês de
setembro. Acompanhe a programação no site: www.memorial.org.br
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COLÔMBIA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Em busca de emprego, segurança e oportunidades, os imigrantes da
Colômbia, vêem ao Brasil, na esperança de encontrar melhores condições de vida.
Atualmente, já existem aproximadamente oito mil colombianos em território
brasileiro, além dos que entram ilegalmente no país, geralmente atravessando a
floresta amazônica.
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O número de imigrantes colombianos no Brasil só tende a aumentar, já que,
para eles, a imagem amigável e o crescimento econômico que o país vêem
apresentando, fazem dele um destino cheio de promessas e de grande potencial.
Outra razão determinante para o aumento do número desses imigrantes é a
consequência do estreitamento das relações entre Brasil e Colômbia através da
integração comercial proposta pelo MERCOSUL, além de acordos bilaterais de livre
residência e livre circulação de pessoas entre os países membros e associados ao
grupo.
São Paulo recebe os migrantes urbanos, que possuem maior poder aquisitivo,
por ser um pólo de atração de mão de obra Sul-americana. Os bairros que possuem
maior número de imigrantes colombianos, dentro da cidade, são o Bom Retiro e o
Brás.

Relação com Futebol
Como na maioria dos países da América do Sul, o esporte mais popular da
Colômbia é o futebol. Ver os jogos na televisão é um dos passatempos preferidos
da população do país.
Sua maior conquista, porém, foi vencer a copa América em 2001.
A atuação da Colômbia em copas do mundo é bem variada, nem sempre
conseguindo conquistar a classificação. Sua melhor colocação nesse campeonato foi
em 14º lugar em 1962.
É uma alegria muito grande pra população se classificar dentre os países
representantes na Copa do Mundo 2014 e ter a oportunidade de lutar por melhores
conquistas.

Colômbia na cidade de São Paulo


Consulado da Colômbia

o

Rua Tenente Negrão, 140, cj. 92, Itaim Bibi.
Tel.: (11) 3078-0322.
Horário: De segunda a sexta-feira das 08h às 14h.
E-mail: csaopaulo@cancilleria.gov.co



Bares, Baladas e Restaurantes

o

Guanahani: Decoração, petiscos, pratos e bebidas típicas da Colômbia.
De segunda das 12h às 15h. De terça a sexta-feira das 12h às 15h e
das 19h às 00h30. Sábado das 12h às 16h e das 18h à 01h30.
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Domingo das 12h às 16h. Rua Joaquim Antunes, 391, Pinheiros. Tel:
(11) 3060-9169
http://www.guanahanibrasil.com.br/
o

Suri Ceviche Bar: Tem seu cardápio baseado no ceviche que ganha
diferentes versões com toques asiáticos, latino-americanos e
europeus. De segunda a quinta-feira das 19h à 0h. Sexta-feira das
20h à 01h. Sábado das 13h às 17h e das 20h às 01h. Domingos e
feriados das 13h às 17h. Rua Mateus Grou, 488, Pinheiros. Tel: (11)
3034-1763
http://www.suri.com.br/

o

Sabores de mi Tierra: Funciona durante o dia como uma fábrica de
produtos colombianos congelados e à noite é possível provar no
próprio recinto um pouco dos sabores desse país. De terça a sexta das
11h às 17h e das 18h às 23h. Sábado das 14h às 23h. Rua Lisboa,
971, Pinheiros.Tel: (11) 3083-3114
https://www.facebook.com/pages/Sabores-de-MiTierra/158486450966735



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Memorial da América Latina: Galeria Marta Traba, Salão de Atos
Tiradentes e Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro: de terça a
domingo, das 9h às 18h;Biblioteca Latino-americana: de segunda a
sexta, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h. Av. Auro Soares de
Moura Andrade, 664, Barra Funda. Tel (11) 3823-4600
www.memorial.org.br



Festas e eventos

o

Macumbia Canibal: Festa que mescla um dos mais importantes ritmos
colombianos, a cumbia, com outros sons da América Latina. Acontece,
geralmente, no mês de novembro. Confira programação no site:
https://www.facebook.com/guacharaca.club

o

Guacharaca Club: Festa que mescla um dos mais importantes ritmos
colombianos, a cumbia, com outros sons da América Latina. Acontece,
geralmente, no mês de outubro. Confira programação no site:
http://guacharacaclub.blogspot.com.br/
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COREIA DO SUL
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
A imigração para o Brasil começou no século XIX, quando o Brasil era
visto como um lugar de muitas oportunidades. Tendo um fluxo maior de
pessoas na década de 70.
Inicialmente eles se instalaram próximo as margens do Rio
Tamanduateí, depois de anos começaram os seus negócios na região do
Brás e Bom Retiro. Por conta de seus negócios, boa parte desta comunidade
vive entre esses bairros.
Relação com Futebol
Em 2002 foi sede da Copa do Mundo junto com o Japão e conseguiram
alcançar a fase semi-final do torneio, é a seleção asiática que participou de mais
edições do evento.
O futebol é o segundo esporte mais praticado na Coréia do Sul.

A Coréia do Sul na Cidade de São Paulo


Consulado Geral da República da Coréia em São Paulo

o

Avenida Paulista, 37 – 9º andar, conj 91/92 – Cerqueira Cesar
Telefone: (11) 3141-1278
Horário: De segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 18h
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E-mail: cscoreia@mofa.go.kr
Site: http://bra-saopaulo.mofa.go.kr/worldlanguage/america/brasaopaulo/main/index.jsp


Bares e baladas


A empresa JS Entertainment realiza alguns projetos relacionados com
a cultural coreana na cidade de São Paulo, em 2013 por exemplo,
houveram duas festas K-Spot que são baladas com os mais famosos e
variados sons de música pop asiática (coreana, japonesa, chinesa e
tailandesa). Rua Caiubi, 568, Perdizes. Tel.: (11) 3868-4900
http://www.jsent.com.br/



Restaurantes


Churrascaria Galvão Bueno: O restaurante serve churrasco coreano,
diversos tipos de carnes com tempero coreano, e possui um bufê com
grande variedade de pratos orientais (japonês, chinês e coreano). De
segunda a sexta-feira das 12h às 14h30 e das 18h às 22h. Sábado e
domingo das 12h às 15h e das 18h às 22h. Rua Galvão Bueno, 451,
Liberdade. Tel.: (11) 3277-1681.

Lua Palace: Restaurante de churrasco coreano onde a carne é grelhada na
própria mesa do cliente. De terça-feira a domingo das 12h às 14h30 e
das 18h às 21h30. Avenida Armando Ferrentini, 182, Aclimação. Tel.:
(11) 3277-7823.
o

Restaurante Cia Oriental: O restaurante ocupa dois andares do Sogo
Plaza Shopping, sendo um para self-service e o com serviço à la carte,
serve especialidades coreanas, japonesas, chinesas e brasileiras. Selfservice – De segunda a sexta-feira das 11h30 às 15h30. Sábados,
domingos e feriados das 11h30 às 16h30. À La Carte – Todos os dias
das 11h às 18h. Rua Galvão Bueno, 40/44, 3º (self-service) e 4º
andar (à la carte), Liberdade. Tel.: (11) 3277-6971
http://www.ciaoriental.com.br/

o

Portal da Coréia: Casa especializada em comida coreana. De segunda
a sábado das 12h às 14h30 e das 18h às 22h. Rua da Glória, 729,
Liberdade. Tel: (11) 3271-0924.
https://www.facebook.com/portaldacoreia/

o

Restaurante Seok Joung: Tradicional restaurante coreano. De segunda
a sábado das 11h30 às 15h e das 17h30 às 21h. Rua Correia de Melo,
135, Bom Retiro. Tel.: (11) 3338-0737.

Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br

https://www.facebook.com/pages/Seok-Joung-RestauranteRestaurante-Coreano/234612573007



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Associação Brasileira dos Coreanos: A Associação organiza e promove
atividades culturais especificamente para a comunidade, e também,
abertas ao público em geral para divulgar a cultura coreana e facilitar
a convivência dos povos, serve também como apoio aos imigrantes
ajudando em sua integração junto ao povo local. Rua dos Parecis, 107,
Cambuci. Tel.: (11) 3209-9042.
http://www.haninbrasil.org/?id=hanin&lang=pt

o

Centro Cultural Coreano em São Paulo: O Centro Cultural Coreano
promove o intercâmbio cultural entre os dois países, através de
atividades, eventos, exposições, cursos e dando acesso a informações
sobre o país e seus costumes. Alameda Barros, 196, Higienópolis. Tel.:
(11) 2893-1098.
http://brazil.korean-culture.org/welcome.do



Festas e eventos

o

Ano Novo Lunar: é o feriado mais significativo do ano na Coréia, a
celebração dura 3 dias a partir do dia 31 de janeiro e é quando
geralmente a família toda se reuni na casa do filho mais velho.

o

Dia da Imigração Coreana: Segundo os coreanos é o dia 12 de
fevereiro de 1963, em fontes brasileiras a data que aparece é 23 de
fevereiro, a comemoração dura uma semana com eventos não só para
os imigrantes, mas também, para o povo brasileiro.

o

Dia da Cultura Coreana: O Festival de Dia da Cultura Coreana teve sua
primeira edição em 2006, geralmente é realizado no final de maio no
Bom Retiro, com muitas atrações e comidas que têm como objetivo
divulgar as diversas manifestações culturais tradicionais coreanas.

o

Gwangbok ou Dia da Libertação Nacional: Dia 15 de agosto é um
feriado nacional comemorado com diversos eventos como cerimônias,
desfiles e festas na Coréia, representa a libertação do Japão e a
criação da República da Coréia em 1945. Geralmente, há alguma
comemoração por parte da comunidade coreana na cidade.
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COSTA DO MARFIM
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Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Os imigrantes vindos da Costa do Marfim são em sua maioria pessoas
afetadas pelas crises humanitárias que o país sofre e se estabelecem no centro da
cidade junto a outros imigrantes africanos.

Relação com Futebol
O futebol é o esporte mais praticado no país, seguido de basquete e
handebol.
A seleção da Costa do Marfim nunca passou da fase de grupos em Copas do
Mundo, um dos motivos foi que em suas duas participações, 2006 e 2010, os
marfineses caíram em grupos que contavam com a presença de seleções mais
fortes como Argentina, Holanda e Sérvia (2006) e Brasil, Portugal e Coréia do Norte
(2010).
Os seus principais jogadores atuam na Europa: o atacante Didier Drogba
(Galatasaray – Turquia), o meio-campista Yaya Touré (Manchester City –
Inglaterra) e o atacante Salomon Kalou (Lille – França).

A Costa do Marfim na Cidade de São Paulo
Consulado da Costa do Marfim

o

Avenida Paulista, 2006, 10º andar, conj. 1004 - Consolação
Telefone: (11) 3253-3308
Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.
E-mail: tibe_bi@hotmail.com

Bares e baladas

o

Afrikan Beer & Music: A decoração do bar é dedica ao continente
africano, com elementos que remetem a diversos país da África.
Embora o tema seja África, as bandas que lá se apresentam tocam
sons brasileiros como pagode e sertanejo. Quarta e quinta-feira das
17h às 23h30. Sexta-feiradas 18h às 04h30. Sábado das 22h às 05h.
Avenida Octalles Marcondes Ferreira, 298 - Jurubatuba - São Paulo SP. Tel (11) 5521-1777.
www.afrikanbeer.com.br.
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Restaurantes

o

Biyou’Z: Restaurante camaronês que traz pratos da culinária africana
em geral. É possível provar também pratos do Senegal, Angola,
Congo, Nigéria e Tanzânia. O prato de Ndole é o mais pedido,
composto por molho de carne, folha de boldo e amendoim cozido
acompanhado de banana. Todos os dias das 12h às 23h. Alameda
Barão de Limeira, 19-A – Centro. Tel.: (11) 3221 6806.
www.biyouzresto.com.br.





Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Associação Cultural Cachuera!: possui rico acervo de entrevistas,
depoimentos, fotografias e vídeos de danças, narrativas, música de
manifestações da cultura afro. Horário: das 10h às 18h (necessário
agendamento). Rua Monte Alegre, 1094. Perdizes. Tel.: (11) 38728113.
www.cachuera.org.br

o

Casa das Áfricas: mantém exposição permanente com objetos
africanos, além disso promove cursos e uma séria de atividades para
promover a cultura afro.De segunda a sexta-feira das 09 às 17h.
Sábado das 09h às 16h. Rua Harmonia, 1150. Vila Madalena. Tel.:
(11) 3801-1718.
www.casadasafricas.org.br

o

Centro Cultural Africano: criado para preservar a memória e a cultura
africana e apresentar a sociedade as contribuições dos africanos na
construção do Brasil. Rua Gaspar Ricardo Júnior, 112 – Barra Funda.
Tel.: (11) 3392-7228. Visitas sob agendamento.
www.centroculturalafricano.org.br

o

Museu Afro Brasil: o museu reúne pinturas, gravuras, fotos, esculturas
vídeos e documentos de artistas brasileiros e estrangeiros com o
intuído de desconstruir o estereótipo do negro no Brasil. De terça a
domingo das 10h às 17h. Av. Pedro Álvares Cabral – Parque do
Ibirapuera. Tel.: (11) 3320-8900.
www.museuafrobrasil.org.br

Festas e eventos
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o

Festa do Divino: promovida pela Associação Cultural Cachuera!,
festa promovida entre maio e junho cria um elo entre São Paulo
Maranhão, recriando na cidade a tradicional festa maranhense ligada
mulheres de religiões afro-brasileiras. Rua Monte Alegre, 1.094
Perdizes – São Paulo. Tel.: (11) 3872-8113.

a
e
a
–

o

Festa do Rosário: todo ano entre os meses de maio e junho, a Igreja
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França
resgata costumes dos ancestrais africanos que viveram no bairro da
Penha. Durante o ano, a comunidade também recebe shows de afro
music e promove pequenos eventos.Largo do Rosário, s/n - Penha,
São Paulo. Tel.: (11) 2306-3369.

o

Festa da Mãe Negra: no mês de maio, a paróquia Nossa Senhora da
Achiropita, no bairro do Bixiga, promove a festa que conta com
celebrações com elementos da cultura negra, canto, dança, feira de
artesanato e feijoada. Rua Treze De Maio, 478. Tel.: (11) 3283-1294.
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COSTA RICA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Não há registros.

Relação com Futebol

A Costa Rica irá disputar a Copa do Mundo pela quarta vez. A seleção espera
superar seu melhor desempenho, a chegada as oitavas de final na Copa de 1990.
Sua melhor participação em torneios internacionais foi o vice-campeonato na Copa
de Ouro da CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e
Caribe), em 2002.

A Costa Rica na Cidade de São Paulo



Consulado
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o

Rua Canadá, 107 – Jardim América
Telefone: (11) 3062-5348
Horário: De segunda a sexta-feira das 09h às 16h
E-mail: consulcostarica@ig.com.br
Site: www.embajadadecostarica.com.br/portugues/consulado/



Bares e baladas

o

Conexión Caribe: bar dedicado a Salsa, mas também mescla outros
ritmos latinos em sua programação. De segunda a quinta-feira das
12h às 16h. Sábado das 22h ás 04h. Rua Belmiro Braga, 200, Vila
Madalena. Tel.: (11) 3813-5229.
www.barconexioncaribe.com.br

o

Rey Castro: Programação ao vivi de vários estilos musicais latinos. A
casa também oferece aulas de dança antes dos shows. De quarta a
sexta-feira a partir das 19h. Sábado a partir das 20h. Rua Ministro
Jesuíno, 181, Vila Olímpia. Tel.: (11) 3842-5279.
www.reycastro.com.br

o

Xcaret Bar: A casa apresenta ritmos latinos como salsa, merengue,
reggaeton, zouk e pop latino. Antes da programação, há uma pequena
aula com um professor de dança para ninguém ficar parado quando a
música começar. De terça, sexta e sábado das 21h às 03h30. Alameda
dos Pamaris, 42, Moema. Tel.: (11) 3569-7930.
www.xcaretbar.com.br



Restaurantes

o

Da Ilha Cocina Fusión: barraca da feira gastronômica da praça
Benedito Calixto, uma das tendências da cidade de São Paulo. Os
pratos são elaborados pela Chef Carol Borges, diplomada pela Le
Cordon Bleu Perú, se dedica a culinária latina, em especial da Costa
Rica, país natal de seu marido. Domingos das 11h às 19h. Feirinha
Gastronômica – Praça Benedito Calixto, 85, Vila Madalena. Tel.: (11)
99621-4021.
www.facebook.com/da.ilha.cocina
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o

Suri Ceviche Bar: Os ceviches serviços pelo Chef Dagoberto Torres são
bem variados, desde o clássico a combinações com outros
ingredientes. O restaurante também oferece outros pratos latinos. De
segunda a quinta-feira das 19h às 0h. Sexta-feira das 20h à 01h.
Sábado das 13h às 17h e das 20h à 01h. Domingo e feriados das 13h
às 17h. Rua Mateus Grou, 488, Pinheiros. Tel.: (11) 3034-1763.
www.suri.com.br



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

CELACC – Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e
Comunicação: centro de estudos da USP, entre os objetivos estão: “a
promoção e realização de pesquisa, cursos, seminários, consultorias,
edição de publicações e outras atividades de natureza acadêmica; a
criação de um acervo documental sobre cultura brasileira e latinoamericana”. Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Prédio 9 - sala 08
- Cidade Universitária, Butantã. Tel.: (11) 3091 4327.
www.usp.br/celacc

o

Espaço Cultural Latino Americano: atua na área cultural e de pesquisa.
A programação do local conta com apresentações musicais, debates e
confraternizações. Horário para visitação varia de acordo com a
programação. Rua Abolição, 244. Bixiga. Tel.: (11) 3104-7401.
http://culturalatiamerica.blogspot.com.br

o

Memorial da América Latina: o conjunto arquitetônico projetado por
Oscar Niemeyer abriga rico acervo de obras latino-americanas que vão
de artesanatos a obras primas de artistas consagrados. De terça a
domingo das 09h às 18h. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664,
Barra Funda. Tel (11) 3823-4600.
www.memorial.org.br



Festas e eventos

o

Além das festas religiosas, destacam-se outras comemorações na
Costa Rica
11 de abril: Batalha de Rivas (herói nacional),
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24 de agosto: festa em honra aos parques nacionais,
09 de setembro: dia das crianças,
15 de setembro: dia da independência,
12 de outubro: comemoração da descoberta da América por
Cristóvão Colombo.
o

Não há registro de festas costarriquenhas na cidade de São Paulo.
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CROÁCIA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
No final do século XIX e começo do XX, muitos croatas emigraram por
motivos econômicos para a América do Norte e do Sul, sobretudo Chile e Argentina.
No Brasil, como muitos outros imigrantes, chegaram para trabalhar, em sua
maioria, em fazendas de café. Atualmente, segundo a Sociedade Amigos da
Dalmácia (Sada), existem por volta de 45.000 brasileiros de origem croata em São
Paulo. Essas colônias se localizam principalmente no bairro Quarta Parada –que
abrange os distritos da Mooca, Belém e Água Rasa – assim como no bairro Vila
Zelina - localizado no distrito de Vila Prudente.

Relação com Futebol
O futebol começou a ser praticado na Croácia por volta de 1880, após a
chegada dos ingleses para a construção de uma fábrica. A seleção de camisa
xadrez vermelha e branca foi fundada em 1912 e tornou-se membro da FIFA em
1992, após o país conquistar sua independência da antiga Iugoslávia.
Em 2014 competirá a sua quarta Copa do Mundo, e logo na estréia irá
enfrentar o Brasil, assim como em 2006, tendo em seu time o atacante Eduardo
Silva, brasileiro naturalizado croata. No seu primeiro Mundial, em 1998, a seleção
surpreendeu o mundo conquistando o terceiro lugar da competição, com uma
equipe liderada pelo craque Davor Suker. Porém, nas Copas de 2002 e 2006 não
passou da primeira fase.
Devido ao futebol ser o esporte mais popular do país, a torcida croata é
animada e fiel, famosos pelos shows nas arquibancadas, sempre cantando e
torcendo. Por outro lado, infelizmente, também são conhecidos por não serem
muito amistosos e por se envolverem em brigas e às vezes adotar posições
racistas.

A Croácia na cidade de São Paulo


Consulado da República da Croácia

o

Rua Doutor Ernani Pereira, 98 – Vila Nova Conceição.
Tel.: (11) 3068-9716 / 3815-4375
Fax: (11) 3813-1190
Horário: De segunda a sexta-feira das 09h às 16h.
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E-mail:consuladocroacia@terra.com.br.



Bares, Baladas e Restaurantes

o

No Brasil atualmente não existe nenhum bar ou restaurante
especializado na culinária croata. Porém os centros culturais
geralmente organizam almoços tradicionais acompanhados de danças
típicas aos finais de semana. Logo, se um grupo de turistas tiver
interesse em comer algo típico, pode entrar em contato com a “Croatia
Sacra Paulistana” ou com a “Sociedade Amigos da Dalmácia” para
agendar um almoço de confraternização.
Porém, a Sra.Dubravka Sidonija Suto, Presidente do Conselho
Deliberativo da Croatia Sacra Paulistana, garante que pelo fato de o
croata ser um povo ocidental e de cultura mediterrânea, não haverá
dificuldade em se adaptar à diversidade gastronômica da cidade de
São Paulo.



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Croatia Sacra Paulistana: aulas do idioma croata aos sábados das 10h
às 18h; festas e almoços de confraternização organizados
periodicamente aos finais de semana; visitas à sede deverão ser
agendadas anteriormente. Endereço: Avenida General Valdomiro de
Lima,
650,
Jabaquara.
Tel.:
(11)
5017-2124.
E-mail:
dssuto@uol.com.br. Horário: segunda a sexta 09h – 17h / sábados
(aula de croata) 10h – 15h / domingo conforme eventos programados.

o Sociedade Amigos da Dalmácia (SADA): realizam almoços e atividades
folclóricas típicos da Croácia. Associação cultural com o objetivo de
manter viva a cultura deste país trazida pelos pais e avós de
brasileiros descendentes de croatas. Endereço: Rua Tobias Barreto,
454 – Mooca. Tel.: (11) 2605-7127. Horário: segunda a sexta 13h –
18h / domingo 15h – 20h.

o Grupo Folclórico JADRAN: ensaios aos domingos das 18h às 22h na
Sociedade Amigos da Dalmácia.


Festas e eventos

o

Festa do Leste Europeu: festa em comemoração a fundação da Vila
Zelina que geralmente ocorre no mês de Outubro, com comidas,
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músicas e apresentações folclóricas típicas das nações que ajudaram a
colonizar o bairro, tais como: russos, lituanos, ucranianos, bielorussos, húngaros, búlgaros, croatas, eslovenos, estonianos, tchecos,
letos,poloneses e romenos. Data e horário: 19 de outubro das 10h às
18h. Endereço: R. Aracati Mirim, Vila Prudente. Informações em:
www.amoviza.org.br
o

Festa do Imigrante: festa onde diversas comunidades de nações que
imigraram para São Paulo, organizam barracas de sua culinária típica
e fazem apresentações folclóricas. Em 2014 a 19ª edição acontecerá
nos dias 20, 26 e 27 de julho no complexo da antiga Hospedaria de
Imigrantes do Brás. Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Brás. Tel.:
(11) 3311-7700.
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EQUADOR
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
A imigração equatoriana no Brasil não apresentou registros significativos até
algumas décadas atrás, porém, segundo estudos, a partir de 2008 houve uma
vinda maciça de equatorianos para o país, chegando ao ápice em 2011. A
configuração imigratória atual entre os países tem como causa o crescimento
econômico do Brasil, que, por estar em constante expansão, atrai equatorianos em
busca de oportunidades de emprego e melhores condições de vida.
Outra razão determinante para o aumento do número desses imigrantes foi o
reflexo do estreitamento das relações entre Brasil e Equador através da integração
comercial proposta pelo MERCOSUL, além de acordos bilaterais de livre residência e
livre circulação de pessoas entre os países membros e associados ao grupo.
Em São Paulo, a maior parte dos imigrantes equatorianos se concentra no
bairro do Bom Retiro.

Relação com Futebol
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A seleção equatoriana já conquistou alguns títulos importantes nos
campeonatos em que participou. Obteve medalha de ouro nos Jogos Panamericanos, em 2007, e medalha de prata e bronze em diferentes edições
dos Jogos Bolivarianos.
Na Copa do Mundo, porém, não teve tanta sorte. Participou somente
duas vezes do campeonato: uma em 2002, onde foi eliminado ainda na
primeira fase, conquistando o 24º lugar; outra em 2006, onde obteve seu
melhor desempenho, 12º lugar, ganhando de importantes seleções como a
Alemanha e sendo eliminado somente nas oitavas-de-final.

Equador na cidade de São Paulo


Consulado da República do Equador

o

Alameda Santos, 2313, 4º andar, Consolação.
Tel.: (11) 2769-7828.
Horário: De segunda a sexta das 10h às 16h.
E-mail: ecusaopaulo@mmrree.gov.ec/consuladoecuadorsp@gmail.com



Bares, Baladas e Restaurantes

o

No Brasil, atualmente, não existe nenhum bar ou restaurante
especializado na culinária equatoriana. Porém, no ano de 2011, houve
no restaurante Tarsila, um festival gastronômico do Equador. Devido
ao sucesso do evento, o estabelecimento, localizado na região dos
Jardins, pode vir a realizar outras edições. Consulte a programação:
Restaurante Tarsila – Hotel InterContinental. De segunda a sextafeira a partir das 12h. Alameda Santos, 1123, Jardim Paulista. Tel.:
(11) 3179-2555. Site: www.restaurantetarsila.com.br



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Memorial da América Latina: Galeria Marta Traba, Salão de Atos
Tiradentes e Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro: de terça a
domingo, das 9h às 18h;Biblioteca Latino-americana: de segunda a
sexta, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h. Av. Auro Soares de
Moura Andrade, 664, Barra Funda. Tel (11) 3823-4600
www.memorial.org.br
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o



Instituto Cervantes: Ensina espanhol, promove e difundi a cultura da
Espanha e dos países que falam espanhol. Av. Paulista, 2439,
Cerqueira César. Tel (11) 3897-9606
http://saopaulo.cervantes.es/

Festas e eventos

o

Mostra de Cinema Equatoriano: Exibição de filmes produzidos no
Equador, com o objetivo de divulgar sua cultura e demonstrar o
renascimento da cinematografia do país. A edição desse ano aconteceu
entre os meses de fevereiro e março, na Galeria Olido - Av. São João,
473, Centro. Tel: (11) 3331-8399

o Festa do Equador FAU Mackenzie: Festa universitária temática,
promovida anualmente, pelo curso da faculdade de arquitetura e
urbanismo do Mackenzie.

o Festa do Equador FAU USP: Festa universitária temática, promovida
anualmente, pelo curso da faculdade de arquitetura e urbanismo da
Universidade de São Paulo.
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ESPANHA

Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
A história da Espanha, dentro do Brasil, é de longa data. Durante a União
Ibérica, muitos espanhóis vieram para o país, fazendo com que a presença de
imigrantes provenientes da Espanha ultrapassasse, de longe, o número de alemães
e japoneses, perdendo somente para os italianos e portugueses.
Durante esse mesmo período, muitos imigrantes vieram para o estado de
São Paulo, porém, seu envolvimento efetivo com a capital acontece a partir da
década de 1890, quando o governo brasileiro resolve incentivar e financiar a
passagem de famílias espanholas às zonas cafeeiras da cidade.
Hoje em dia, a maior parte dos espanhóis e descendentes de imigrantes do
país, residentes na cidade de São Paulo, se concentra nas regiões: Cambuci,
Ipiranga, Lapa, Pari, Brasilândia e Pompéia.

Relação com Futebol
Atual campeã da Copa do Mundo, a seleção espanhola venceu a competição,
pela primeira vez, em 2010, na África do Sul.
Apesar de o futebol ser considerado um dos esportes mais populares do país,
a atuação da seleção espanhola, antes de 2010, não tinha muita representatividade
nos amistosos e campeonatos mundiais. O esporte tinha seu ponto forte no
campeonato nacional, onde os melhores times do mundo disputavam, com muita
garra, os títulos da competição.
Diversos jogadores brasileiros foram comprados por times espanhóis, como
Barcelona ou o Real Madrid. Ter seu passe almejado e negociado por um desses
clubes, é motivo de orgulho e sinônimo de sucesso para muitos jogadores de nosso
país.

A Espanha na cidade de São Paulo


Consulado da Espanha

o

Av. Brasil, 948, Jd. América.
Telefone: (11) 3087-2600.
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Horário: segunda a sexta das 8h15 às 12h15.
E-mail: cog.saopaulo@maec.es




Bares e baladas

o

Menys: Inspirado nas antigas tabernas de Barcelona, o bar/ balada
traz para São Paulo um pedaço do famoso bairro gótico espanhol, “El
Gotic”. Quinta e sexta-feira das 19h às 5h. Sábado das 20h às 05h.
Rua Cunha Gago, 864, Pinheiros. Tel.: (11) 3034-1547
www.menys.com.br

o

La Madrileña: Vinhoteca especializada em vinhos espanhóis que,
através da gastronomia, busca aproximar a cultura espanhola da
paulistana. Terça e quinta-feira das 18h às 0h. Sexta-feira das 11h30
às 15h30 e das 18h às 0h. Sábado das 12h às 0h. Domingo das 12h às
19h. Rua Cônego Eugênio Leite, 1127, Vila Madalena. Tel.: (11) 30340344
www.lamadrilenasp.com.br

o

Gràcia Bar: Inspirada na cultura Catalã, a casa, que é um bar/balada,
apresenta obras de um dos mais famosos artistas espanhóis: Antonio
Gaudí. Pratos tipicamente espanhóis também fazem parte de seu
cardápio. De terça a sexta-feira a partir das 18h. Sábado a partir das
12h. Rua Coropés, 87, Pinheiros. Tel.: (11)3034-1481

o

Sancho Bar y Tapas: Boteco especializado em petiscos ibéricos no
Baixo Augusta. De segunda a quarta das 11h30 às 0h. Quinta-feira das
11h30 à 01h. Sexta e sábado das 11h30 às 03h. Domingo das 17h30
às 0h. Rua Augusta, 1415, Consolação. Tel.: (11) 3141-1956
www.sanchobarytapas.com.br

o

Atelier
Flamenco:
Além
de
aulas
de
dança
flamenca,
esporadicamente, o estabelecimento também promove eventos
culturais, como bailes da dança espanhola. De segunda a quinta-feira
das 10h às 22h15. Sábado das 10h às 15h30. Rua Pedro Taques, 88,
Consolação. Tel.: (11) 3214-3443
https://pt-br.facebook.com/pages/AtelierFlamenco/128937873881640

Restaurantes

o

Arola Vintetres: De segunda a sábado das 19h às 0h. Alameda Santos,
1437, Jardins. Tel.: (11) 3146-5923
www.arolavintetres.com.br
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o

Clos de Tapas: De segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às
23h. Sábado e feriados das 13h às 16h e das 19h30 às 0h. Rua
Domingos Fernandes, 548, Moema.Tel.: (11) 3045-2154
www.closdetapas.com.br

o

Don Curro: De terça a quinta-feira das 12h às 0h. Sexta e sábado das
12h às 0h30. Domingo das 12h às 17h. Rua Alves Guimarães, 230, Jd.
Paulista. Tel.: (11) 3062-4712
www.doncurro.com.br

o

Los Molinos: De terça a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 22h.
Domingo das 12h às 16h. Rua Vasconcelos Drumond, 526, Ipiranga.
Tel.: (11) 2215-8211
www.losmolinos.com.br

o

Porto: De segunda a sexta-feira das 12h às 15h30 e das 19h às 0h.
Sábado das 12h às 0h30. Domingo das 12h às 18h. Rua Amauri, 225,
Itaim Bibi. Tel.: (11) 3077-1111
www.restauranteporto.com.br

Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Instituto Cervantes: Ensina espanhol, promove e difundi a cultura da
Espanha e dos países que falam espanhol. Av. Paulista, 2439,
Cerqueira César. Tel (11) 3897-9606
http://saopaulo.cervantes.es/

o

Centro Cultural da Espanha: Rua Martinico Prado, 474, Consolação. Tel
(11) 3822-2627

o

SHB – Sociedade Hispano-Brasileira de Socorro Mútuos e Recreio:
Clube que já serviu para orientação de espanhóis recém chegados ao
Brasil, hoje tem como objetivo, a difusão e a preservação da cultura e
língua espanhola. Rua Ouvidor Portugal, 541, Vila Monumento. Tel
(11) 2274-2014/ 2061-5293
http://www.sociedadehispano.com.br/



Festas e eventos
o La Feria: Festa espanhola promovida pelo Instituto Cervantes,
normalmente no mês de abril, que conta com palestras, exibição de
filmes, danças, comidas típicas e extensa programação.
o Tapas Week: Semana onde bares e restaurantes se reúnem para
resgatar e trazer à cidade de São Paulo os sabores e cultura da
Espanha, através de um prato típico espanhol: as Tapas.
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o Siga el Toro: Festa promovida pela Universidade de São Paulo,
normalmente no mês de agosto. Música espanhola e bebidas típicas
envolvem jovens universitários durante a madrugada paulista.
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Os primeiros imigrantes americanos que vieram ao Brasil foram os sulistas
que saíam do país após o fim da Guerra de Secessão, em 1865. Muitos habitantes
dos estados do Sul perderão suas terras, ao mesmo tempo, o Brasil incentivava
fortemente a vinda de imigrantes para substituir a mão-de-obra na agricultura, pois
o tráfico negreiro já estava proibido, além da tentativa de branqueamento da
população.
Muitas famílias eram encaminhadas a hospedaria dos Imigrantes na cidade
de São Paulo ao chegar no porto de Santos. Grande parte dos imigrantes foram
levados para Campinas, Piracicaba e Santa Bárbara D’Oeste pois essas cidades
escoavam a produção de café através das linhas de trem.
A cidade que mais se desenvolveu por influência dos americanos foi Santa
Bárbara D’Oeste, entre as personalidades mais importantes recebidas na cidade
estão o Coronel William Hutchiinson Norris, ex-combatente da Guerra Civil
Americana e ex-senador do estado do Alabama, e seu filho. Os dois passaram a
ensinar a população sobre o cultivo do algodão.
Depois de alguns grupos de imigrantes americanos instalarem-se em Santa
Bárbara D’Oeste, a cidade passou a receber cada vez mais os grupos vindos dos
Estados Unidos, muitas vezes formavam-se vilas. A Villa Americana cresceu o
bastante a ponto de se emancipar e fundar uma nova cidade, Americana, a cinco
quilômetros de Santa Bárbara.

Relação com Futebol
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A seleção Americana esteve presente na primeira Copa do Mundo, realizada
em 1930 no Uruguai, apesar de não ser a favorita, a equipe teve grande atuação e
conquistou o terceiro lugar. Já na Copa de 1934, na Itália, os Estados Unidos não
repetiram o feito e foram eliminados ainda na fase de grupo. Sua terceira
participação foi na Copa de 1950 e voltou a competir no mundial apenas em 1990,
quarenta anos depois, desde então a seleção conseguiu classificação para todos os
torneios.

Os Estados Unidos na Cidade de São Paulo


Consulado

o

Rua Henri Dunant, 500 – Chácara Santo Antônio. São Paulo.
Telefone: (11) 5186-7000/ 3250-5000
E-mail: SaoPauloACS@state.gov
Site: portuguese.saopaulo.usconsulate.gov/
Horário: de segunda a sexta-feira das 07h30 às 16h30.



Bares e baladas

o

All of Jazz: A programação do local é extensa, tem show todos os dias,
de segunda à sábado. Rua João Cachoeira, 1366 – Itaim Bibi. Tel.:
(11) 3849-1345. Segunda a quinta das 19h30 às 03h, sexta e sábado
21h30 às 04h.
www.allofjazz.com.br.

o

Bourbon Street: O salão abriga 400 pessoas e tem toda sua decoração
voltada para música, em especial o jazz. As apresentações acontecem
todos os dias, de terça a domingo. Grandes nomes do jazz e de outros
gêneros se apresentaram lá no último ano, entre eles o guitarrista Pat
Metheny, a cantora Stacey Kent e o instrumentista de Nova Orleans
Trombone Shorty. Rua dos Chanés, 127 – Moema. Tel.: (11) 50956100. Das 20h até o último cliente, quinta a sábado a partir das 21h.
Fecha às segundas. Couvert artístico de R$35 a R$65.
www.bourbonstreet.com.br.

o

Buddies Burguer: pub no estilo americano. A decoração conta com
flâmulas de times de futebol americano. Rua Clodomiro Amazonas,
556 – Itaim Bibi. Tel.: (11) 3078-3888. Terça a sexta das 12h às 15h
e das 19h à 0h, sábado e domingo das 12h à 01h.
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pt-br.facebook.com/BuddiesBurger.

o

Madeleine: o local é aconchegante, há mesas por todo o salão, no
mezanino e no subsolo, onde está a adega com mais de 70 rótulos. No
palco de casa de apresentam artistas do jazz e de outros estilos
musicais. De terça a quinta-feira das 19h à 1h, sexta e sábado até
01h30, fecha domingos e segundas. Rua Aspicuelta, 201 – Vila
Madalena. Tel.: (11) 2936-0616. Couvert artístico de R$17 a R$26.
madeleine.com.br.



Restaurantes

o

210 Diner: dedicado aos hambúrgueres americanos, o restaurante
oferece diversas opções. O mais famoso da casa, o piggie é feito com
carne grelhada, costelinha de porco desfiada e molho barbecue. Das
12h às 15h e das 19h à 0h. Sex. até 0h30, sáb. almoço até 16h e
jantar até às 23h, seg. só almoço. Rua Pará, 201. Higienópolis. Tel.:
(11) 3661-1219.
www.210diner.com.br/restaurante.

o

America: Como o próprio nome já diz, o restaurante é inspirado nos
pratos dos Estados Unidos, em seu cardápio os pratos têm nome de
locais estadunidenses como Califórnia, New York Steak e Texas. Hoje o
restaurante está presente em cerca de dez shoppings na cidade de
São Paulo, além dos estabelecimentos de rua.
www.restauranteamerica.com.br
Av. Nove de Julho, 5363. Jardim Europa
Tel.: (11) 3708-3620
Dom. a qui. das 11h45 às 23h. Sex. e Sáb. das 11h45 à 0h.
Alameda Santos, 957. Jardim Paulista
Tel.: (11) 3178-4424
Seg. a dom. das 11h30 às 23h30.

Av. Hélio Pellegrino x Rua Juriti
Tel.: (11) 5054-8829
Dom. a qui. das 11h45 à 0h. Sex. e Sáb. das 11h45 à 01h.
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Av. Paulista, 2295. Bela Vista
Tel.: (11) 3067-4424
Dom. a qui. das 11h45 às 23h45. Sex e Sáb. das 11h45 à 0h45.

o

Applebee’s: É uma famosa rede de restaurantes nos Estados Unidos. O
primeiro restaurante foi inaugurado em 1980 em Geórgia. Chegou ao
Brasil décadas depois, em 2004, no bairro de Moema. Aposta no
casual dining, ou seja, boa comida em ambiente descontraído. Hoje há
unidades em outras cidades e estados. Site: www.applebees.com.br
Rua Floriano Peixoto, 533. Itaim Bibi
Tel.: (11)3071-3439
Dom a Qui das 12h às 23h - Sex e Sáb das 12h às 01h
Al. dos Arapanés, 508 - Moema
Tel.: (11)5051-1946
Dom a Qui das 12h às 24h - Sex e Sáb das 12h às 01h.
Av. Roque Petroni Junior, 1089 Piso Térreo Expansão - Morumbi
Shopping - Vila Gertrudes
Tel.: (11)5181-1565
Dom a Qui das 12h às 23h - Sex e Sáb das 12h às 01h.
Av. Rebouças, 3970 Piso Térreo - Shopping Eldorado - Pinheiros
Tel.: (11)2197-6373
Dom a Qui das 12h às 24h - Sex e Sáb das 12h à 01h.

o



SPOT: o restaurante situado próximo a Av. Paulista é um dos mais
parecidos com os restaurantes nova-iorquinos. O nome spot significa
lugar em português, toda a fachada é de vidro e o cardápio é
composto de pratos simples e rápidos de diversos lugares do mundo,
exatamente como se encontra em NY. Al. Ministro Rocha Azevedo, 72
– Bela Vista. Tel.: (11) 3283-0946. Segunda a sexta das 12h às 15h,
sábado, domingo e feriados das 12h às 17h. Todos os dias das 20h à
1h. Site: restaurantespot.com.br.

Clubes, Associações e Centros Culturais
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o

Centros Binacionais (BNCs): são instituições autônomas dedicas a ao
ensino de inglês e mantém um entendimento entre Brasil e Estados
Unidos através de ações culturais e tem relações com a Missão
Diplomática dos EUA no Brasil. Na cidade de São Paulo há duas BNCs:
Alumni – unidade Jardins
Rua padre João Manoel, 319.
Tel.: (11) 3067-5322
Horário: Seg. a sex. das 07h às 21h. Sab. Das 08h às 12h.
Site: www.alumni.org.br
União Cultural Brasil – Estados Unidos
Rua Teixeira da Silva, 396 – Bela Vista.
Tel.: (11) 3022-2400
Site: www.uniaocultural.com.br/s2/_new/

o



Museu da Imigração de Santa Bárbara D’Oeste: o acervo do museu é
composto por objetos e documentos que retratam a história da
chegada dos imigrantes na cidade em meados do século XIX, em
especial dos norte-americanos. De terça a sexta das 8h às 11h30 e
das 13h às 17h. Sábado 8h às 11h30 e das 13h às 14h30. Praça 9 de
Julho, s/n - Santa Bárbara d'Oeste. Tel.: (19) 3455-5082. Entrada:
gratuita.

Festas e eventos

o

Festa Confederada: promovida pela Fraternidade Descendência
Americana, a festa relembra tradições do sul dos Estados Unidos com
música, danças, trajes e comidas típicas. A data prevista para o
evento em 2014 é 27 de abril. Santa Bárbara d’Oeste – São Paulo.
Contato apenas através do site: fdasbo.org.br/site/

o

Halloween: é o Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, um
dia antes do dia de Todos os Santos. O costume da festa foi trazido
pelos irlandeses, mas hoje os Estados Unidos é o mais representativo.
No Brasil a comemoração da data é recente, cresceu principalmente
com a influência da televisão, várias escolas de inglês promovem a
comemoração com intuito de vivenciar a cultura norte-americana.
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o

Thanksgiving: a comemoração americana ao dia de Ação de Graças é
um feriado tão importante como natal e ano novo. Os Estados Unidos
celebram a Ação de Graças sempre na última quinta-feira do mês de
Novembro. As famílias se reúnem para comer peru, purê de batata,
torta de abóbora, cookies, entre outras guloseimas e também montam
a árvore de natal. Aqui em São Paulo, alguns bares da cidade
oferecem cardápio especial para esse dia, mas a programação é
disponível apenas próximo a data.

Fontes de Pesquisa
24TIMEZONES.COM. Horário Mundial – Hora Certa. 2014. Disponível em:
< http://24timezones.com/hora_certa.php>. Acesso em: 12 mar. 2014.
ACHE TUDO E REGIÃO. Imigrantes Americanos no Brasil. s.d.
Disponível em:
<http://www.achetudoeregiao.com.br/atr/Imigrantes_Americanos_no_Br
asil.htm>. Acesso em: 12 mar. 2014.
ALL OF JAZZ. s.d. Disponível em: <http://www.allofjazz.com.br/>.
Acesso em 13 mar. 2014.
ALUMNI. s.d. Disponível em: <http://www.alumni.org.br/>. Acesso em:
15 mar. 2014.
AMERICA. s.d. Disponível em:
<http://www.restauranteamerica.com.br/>. Acesso em 13 mar. 2014.
APPLEBEE’S. s.d. Disponível em: <http://www.applebees.com.br/>.
Acesso em 12 mar. 2014.
COMER & BEBER VEJA SÃO PAULO GUIA 2013/2014. São Paulo: Editora Abril,
1997-. Anual. ISSN 1981391-0.

DE FREITAS, E. Estados Unidos.Brasil Escola. s.d. Disponível em:
<http://www.brasilescola.com/geografia/estados-unidos.htm>. Acesso
em 12 mar. 2014.
Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br

DUARTE, N.Saiba em quais partes do mundo o horário de verão é
adotado. G1 – O Portal de notícias da Globo. 2010.Disponível em:
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/10/saiba-em-quais-partes-do-mundoo-horario-de-verao-e-adotado.html>. Acesso em: 12 fev. 2014.

DUVEKOT. Números, unidades e medidas. s.d. Disponível em:
<http://www.duvekot.com/pt/knowledge-center/n%C3%BAmeros,unidades-e-medidas.html>.Acesso em: 16 mar. 2014.
EMBRATEL. DDI via Embratel. 2007. Disponível em:
<http://portal.embratel.com.br/fazum21/pdf/codigosddi.pdf>. Acesso
em: 11 fev. 2014.
ENGLISH EXPERTS. Expressões Americanas. s.d. Disponível em:
<http://www.englishexperts.com.br/tag/expressoes-americanas/>.
Acesso em: 15 mar. 2014.
FIFA. EUA – Perfil. s.d. Disponível em:
<http://pt.fifa.com/worldcup/preliminaries/nccamerica/teams/team=439
21/profile.html>. Acesso em 11 fev. 2014.
FRATERNIDADE DESCENDÊNCIA AMERICANA. s.d. Disponível em:
<http://fdasbo.org.br/site/>. Acesso em: 15 mar. 2014.
GUIA DE MÍDIA.Jornais dos Estados Unidos. s.d. Disponível em:
<http://www.guiademidia.com.br/jornais/america-do-norte/estadosunidos.htm>. Acesso em 12 mar. 2014.
GUIA FIQUE EM SÃO PAULO: GASTRONOMIA. São Paulo: Editora
Publifolha; AF Guias de Viagem, 2007. 200 p. ISBN 978-85-7402-799-9.
MAIS QUE CURIOSIDADE. 25 Coisas que você não sabia sobre
Hollywood. 2013. Disponível em:
<http://maisquecuriosidade.blogspot.com.br/2013/08/25-coisas-quevoce-nao-sabia-sobre.html>. Acesso em: 12 mar. 2014.

Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br

MAIS QUE CURIOSIDADE. 35 Coisas que você não sabia sobre oss
Estados Unidos. 2011. Disponível em:
<http://maisquecuriosidade.blogspot.com.br/2011/09/35-coisas-quevoce-nao-sabia-sobre-os.html>. Acesso em: 15 mar. 2014.
MATZ, M. Hábitos e Costumes dos Americanos. Blueberry, my english
corner. 2010. Disponível em: <http://tmblueberry.blogspot.com.br/2010/10/habitos-e-costumes-dosamericanos.html>. Acesso em 15. mar 2014.
MISSÃO DIPLOMÁTICA DOS ESTADOS UNIDOS NO BRASIL. Centros
Binacionais. s.d. Disponível em:
<http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/bnc.html>.Acesso em: 15
mar. 2014.
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE.Turismo cultural: Museu da
Imigração é visitado por aposentados de S.Paulo. 2014. Disponível
em:
<http://www.santabarbara.sp.gov.br/v5/index.php?pag=noticia&dir=noti
cias&id=55854>. Acesso em 15 mar. 2014.
MUTIKANI, L. População dos EUA deve chegar a 315,1 milhões no
Ano-Novo, diz Census Bureau.O Estado de São Paulo. 2012.Disponível
em: <http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,populacao-doseua-deve-chegar-a-315-1-milhoes-no-ano-novo-diz-censusbureau,978208,0.htm>.Acesso em: 12 mar. 2014.
PANTOJA, G. Conversão de Medidas para roupas e calçados.Viajando
para Nova Iorque. Disponível em:
<http://www.viajandoparanovaiorque.com.br/planejamento/exibir.php?id
=28>. Acesso em: 16 mar. 2014.
PICOLLI, C. Happy Thanksgiving!!! Livre e leve. 2011. Disponível em:
<http://www.eulivreleve.com/2011/11/happy-thanksgiving.html>.
Acesso em; 15 mar. 2014.
PORTAL BRASIL.Estados unidos da América. s.d. Disponível em:
<http://www.portalbrasil.net/americas_estadosunidos.htm>. Acesso em:
12 mar. 2014.
Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aproveite o
tempo livre para visitar um museu do imigrante. Confira algumas
sugestões! 2013. Disponível em:
<http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/aproveite-o-final-de-semanapara-visitar-um-museu-do-imigrante-confira-algumas-sugestoes>.
Acesso em 15 mar. 2014.
SUA PESQUISA. Curiosidades dos Estados Unidos. s.d. Disponível em:
<http://www.suapesquisa.com/paises/eua/curiosidades.htm>. Acesso

em: 12 mar. 2014.
SUA PESQUISA. Estados Unidos da América – EUA. s.d. Disponível em:
<http://www.suapesquisa.com/paises/eua/>. Acesso em 12mar. 2014.

SUA PESQUISA.Halloween – Dia das Bruxas. s.d. Disponível em:
<http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/halloween.htm>.Ace
sso em: 15 mar. 2014.
SPTURIS. Guia de Consulta CIT 01: Bares Musicais. São Paulo: s.n., 2014.
SPTURIS. Guia de Consulta CIT 02: Consulados. São Paulo: s.n., 2014.

UNIÃO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS. s.d.Disponível em:
<http://www.uniaocultural.com.br/s2/_new/>. Acesso em: 15 mar.
2014.
UNWTO TOURISM HIGHLIGHTS, 2013 EDITION. Madrid: s.n.. Anual.
VIVER NOS EUA.Hábitos Americanos Comuns. 2010. Disponível em:
<http://passaportebrasilusa.com/2010/07/habitos-americanoscomuns/#sthash.5H8UXeT8.dpbs>. Acesso em: 15 mar. 2014.
VOCÊ SABIA? Curiosidades sobre os EUA. 2007. Disponível em:
<http://www.vocesabia.net/curiosidades/curiosidades-sobre-os-eua/>.
Acesso em: 12 mar. 2014.
Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br

XTREME.Guia de Tamanhos. s.d. Disponível em:
<http://www.xtreme.pt/conteudo.aspx?c=7>. Acesso em: 16 mar. 2014.

FRANÇA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
A França é uma receptora de imigrantes, por isso, não são encontrados
registros de muitos habitantes do país no Brasil. Esse fato, porém, não diminui a
importância e influência que o local teve na história brasileira. Desde séculos atrás
a penetração cultural francesa era intensa por aqui, e seguiu-se até décadas depois
através de livros e membros da elite que optavam por estudar na França.
Em São Paulo, porém, na época da exuberância do café, alguns viajantes
franceses misturavam-se à população e aos outros imigrantes nos setores que
tangiam ao comércio, fazendo com que a cultura francesa se tornasse ainda mais
acentuada, deixando sua marca até os dias de hoje, dentro da cidade.

Relação com Futebol
A França sediou a copa do mundo duas vezes. Na segunda, em 1998
finalmente conseguiu o título após duas tentativas frustradas em chegar à final, em
1958 e 1986. Mesmo o futebol sendo um dos esportes mais populares do país,
venceu o mundial uma vez, em 1998 contra a seleção brasileira em uma vitória por
3 a 0. Logo após a vitória, foi apontada como favorita para a copa do mundo
seguinte, em 2002, porém, teve um resultado decepcionante: não conseguiu
marcar nenhum gol.
Além do primeiro lugar na Copa do Mundo de 1998, a França já conquistou
medalha de ouro do futebol dos jogos olímpicos de verão, em 1984.

O País e a Cidade de São Paulo


Consulado Geral da França

o

Avenida Paulista, 1842 , Torre Norte –12º andar – Cerqueira César
Telefone:(11) 3371-5400
Horário: De segunda a sexta-feira das 8h30 às 12h30 (necessário
agendamento)
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E-mail:cgfsaopaulo@yahoo.fr


Bares e baladas

o

Brasserie des Arts: Bar tipicamente francês. Segunda e terça-feira das
19h às 00h. Quarta-feira das 19h às 00h30. Quinta-feira das 19h à
01h. Sexta-feira das 12h às 15h e das 19h à 01h30. Sábado das 13h
às 02h. Domingo das 13h às 00h. Rua Padre João Manuel, 1.231,
Cerqueira César. Tel.: (11) 3061-3326
http://brasseriedesarts.com/sao-paulo/index.html

o

Bistro L´Aperô: Bar e bistro tipicamente francês, todos os sábados
tem música ao vivo. De terça a sábado das 19h à 1h. Almoço aos
sábados, domingos e feriados das 13h às 17h. Rua Mourato Coelho,
1343, Vila Madalena. Tel.: (11) 3814-2445
http://lapero.com.br/

o

Le French Bazar: Bar em formato de bistrô com comidas típicas da
França. De segunda a quinta-feira das 12h ás 15h e das 20h às 00h.
Sexta-feira das 12h às 15h30 e das 20h à 1h. Sábado das 13h às
16h30 e das 20h à 1h. Domingo das 13h às 17h. Rua Fradique
Coutinho, 179, Vila Madalena. Tel (11) 3063-1809
http://www.lefrenchbazar.com.br/



Restaurantes

o

Allez, Allez!: Eleito a “Melhor comida de Bistrô” em 2006 e 2008 pelo
caderno “paladar” do jornal O Estado de São Paulo. De terça a sextafeira das 12h às 15h e das 20h às 00h. Sábado das 13h às 16h e das
20h às 00h. Domingos das 13h às 17h. Feriados das 13h às 16h. Rua
Wisard, 288, Vila Madalena. Tel (11) 3032-3325
http://allezallez.com.br/

o

La Casserole: Autêntico bistrô francês. De terça a quinta-feira das 12h
às 15h e das 19h às 00h. Sexta-feira das 12h às 15h e das 19h à 1h.
Sábado das 13h às 16h e das 19h à 1h. Domingo das 13h às 18h.
Largo do Arouche, 346, República. Tel (11) 3331-6283
http://www.lacasserole.com.br/

o

Eau French Grill: Estabelecimento que mantem o conceito dos
restaurantes franceses clássicos atualizado com pratos modernos.
Serve almoço de segunda a sexta-feira a partir das 12h e jantar de
segunda a sábadoa partir das 19h30. Av. das Nações Unidas, 13301,
Itaim Bibi. Tel (11) 2838-3207
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http://www.restaurantefrances-eau.com.br/
o

Chef Rouge: Traz o charme dos clássicos bistrôs parisienses, conta
com duas seringueiras centenárias entre as mesas da varanda. De
terça a quinta-feira das 12h às 15h30 e das 19h às 00h. Sexta-feira
das 12h às 15h30 e das 19h à 1h. Sábado das 12h às 17h e das 19h à
1h. Domingo e feriado das 12h às 17h e das 19h às 23h. Rua Bela
Cintra, 2238, Consolação. Tel (11) 3081-7539
http://www.chefrouge.com/

o

Paris 6: Cozinha francesa cotidiana. Aberto 24 horas por dia. Rua
Haddock Lobo, 1240, Jardins. Tel.: (11) 3085-1595
http://www.paris6.com.br/

o

Le Jazz Brasserie: Culinária francesa com bom custo-benefício. De
segunda a quinta-feira das 12h às 00h. Sexta-feira das 12h à 1h.
Sábado das 12h30 à 1h. Domingo das 12h30 às 00h. Rua dos
Pinheiros, 254, Pinheiros. Tel.: (11) 2359-8141
http://www.lejazz.com.br/



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Teatro Aliança Francesa: Rua General Jardim, 182, República. Tel (11)
3017-5699

http://www.aliancafrancesa.com.br/hotsite.aspx?tipo=1&cat=13&n=Teatr
o
o



Livraria Francesa: Rua Barão de Itapetininga, 275, República. Tel (11)
3231-4555

Festas e eventos

o

French Tuesday: Festa francesa mundialmente conhecida, promovida
mensalmente em São Paulo, com música, diversão e regada a muito
champagne fracês, destinada a uma lista mais do que VIP. Para tentar
participar, preencha um formulário de interesse no site e cruze os
dedos.
https://www.facebook.com/FrenchTuesdaysSaoPaulo

o

Apéritif à La Française: Casas dedicadas a gastronomia francesa
sugerem, drinques, entradas e porções destinadas ao Happy Hour. A
edição de 2013 ocorreu em junho. Consulte a programação para
maiores informações:
https://www.facebook.com/AperitifalafrancaiseSP
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GANA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
A imigração ganense, feita de forma voluntária, assim como de outros países
africanos é recente e, geralmente, eles se estabelecem na região central da cidade.

Relação com Futebol
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O futebol é o esporte mais praticado em Gana. Tanto em 2006, quanto em
2010, foi a seleção africana que foi mais longe em ambas as Copas do Mundo,
sendo eliminada nas oitavas-de-final e nas quartas-de-final, respectivamente.
Conta com destaques no meio-campo como Sulley Muntari que atua no Milan
na Itália e Kevin-Prince Boateng do Shalke 04 da Alemanha e também no ataque
com Asamoah Gyan do Al Ain dos Emirados Árabes.
Gana já venceu o Campeonato de Futebol Sub-20 em 2009 e o Campeonato
Mundial de Futebol Sub-17 em 1991 e 1995.

A Gana na Cidade de São Paulo


Consulado

o

Gana não tem consulado na cidade de São Paulo, em caso de
necessidade deve-se entrar em contato com a sua embaixada.
Embaixada de Gana:
SHIS QL109, conjunto 8, casa 02– Brasília
Telefone: (61) 3248-6047 / 3348-6049
Horário: segunda a sexta-feira das 8h30 às 15h
E-mail: ghaemba@zaz.com.br / embgana-ss@yahoo.com.br



Bares e baladas

o

Afrikan Beer & Music: A decoração do bar é dedica ao continente
africano, com elementos que remetem a diversos país da África.
Embora o tema seja África, as bandas que lá se apresentam tocam
sons brasileiros como pagode e sertanejo. Quarta e quinta-feira das
17h às 23h30, sexta-feiradas 18h às 04h30 e sábado das 22h às 05h.
Avenida Octalles Marcondes Ferreira, 298, Jurubatuba. Tel (11) 55211777.
http://afrikanbeer.com.br



Restaurantes

o

Biyou’Z: Restaurante camaronês que traz pratos da culinária africana
em geral. É possível provar também pratos do Senegal, Angola,
Congo, Nigéria e Tanzânia. O prato de Ndole é o mais pedido,
composto por molho de carne, folha de boldo e amendoim cozido
acompanhado de banana. Horário: das 12h às 23h. Alameda Barão de
Limeira, 19-A, Centro. Tel.: (11) 3221-6806.
http://biyouzresto.com.br
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Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Associação Cultural Cachuera!: possui rico acervo de entrevistas,
depoimentos, fotografias e vídeos de danças, narrativas, música de
manifestações da cultura afro. Horário: das 10h às 18h (necessário
agendamento). Rua Monte Alegre, 1094, Perdizes. Tel.: (11) 38728113.
www.cachuera.org.br

o

Casa das Áfricas: mantém exposição permanente com objetos
africanos, além disso promove cursos e uma séria de atividades para
promover a cultura afro. Horário: segunda a sexta-feira das 09 às 17h,
sábado das 09h às 16h.. Rua Harmonia, 1150, Vila Madalena. Tel.:
(11) 3801-1718.
www.casadasafricas.org.br

o

Centro Cultural Africano: criado para preservar a memória e a cultura
africana e apresentar a sociedade as contribuições dos africanos na
construção do Brasil. Visitas sob agendamento. Rua Gaspar Ricardo
Júnior, 112, Barra Funda. Tel.: (11) 3392-7228.
www.centroculturalafricano.org.br

o

Museu Afro Brasil: o museu reúne pinturas, gravuras, fotos, esculturas
vídeos e documentos de artistas brasileiros e estrangeiros com o
intuído de desconstruir o estereótipo do negro no Brasil. . Terça a
domingo das 10h às 17h. Av. Pedro Álvares Cabral – Parque do
Ibirapuera. Tel.: (11) 3320-8900
www.museuafrobrasil.org.br



Festas e eventos

o

Festa do Divino: promovida pela Associação Cultural Cachuera!, a
festa promovida entre maio e junho cria um elo entre São Paulo e
Maranhão, recriando na cidade a tradicional festa maranhense ligada a
mulheres de religiões afro-brasileiras. Rua Monte Alegre, 1.094,
Perdizes. Tel.: (11) 3872-8113.

o

Festa do Rosário: todo ano entre os meses de maio e junho, a Igreja
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França
resgata costumes dos ancestrais africanos que viveram no bairro da
Penha. Durante o ano, a comunidade também recebe shows de afro
music e promove pequenos eventos.Largo do Rosário, s/n, Penha.
Tel.: (11) 2306-3369.

o

Festa da Mãe Negra: no mês de maio, a paróquia Nossa Senhora da
Achiropita, no bairro do Bixiga, promove a festa que conta com
celebrações com elementos da cultura negra, canto, dança, feira de
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artesanato e feijoada. Rua Treze De Maio, 478, Bixiga. Tel.: (11)
3283-1294.
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Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Segundo o consulado grego, a comunidade grega não é muito grande em
São Paulo, atualmente são cerca de 20 mil pessoas que residem aqui. Os bairros do
Brás e Bom Retiro são os locais onde se concentram a maioria desses imigrantes.
Segundo pesquisas em relação à imigração grega no Brasil, há notícias deste
povo desde 1841. Segundo relatos, estes imigrantes participaram da construção
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Rondônia, por volta de 1905/1907, além
de terem contribuído para o desenvolvimento de diversas cidades como São Paulo,
Ribeirão Preto, São José dos Campos, Lins, entre outros municípios de 11 estados
brasileiros. Após a Segunda Guerra Mundial, no início da década de 1950, foi
quando a imigração grega ocorreu mais significativamente, devido a uma guerra
civil entre comunistas e monarquistas que desestruturou o país.
Quando chegaram ao Brasil, a primeira geração de imigrantes gregos buscou
preservar fortemente os costumes aos quais foram criados, porém não
acompanharam o processo de modernização da própria Grécia. Quase toda a
segunda geração, por exemplo, sabe falar grego, porém utilizam expressões de 60
anos atrás; além disso, eles mantêm o costume de freqüentar a Igreja Ortodoxa
Grega e buscam aprender as danças típicas. Logo, pode-se dizer que cultura dos
imigrantes gregos e seus descendentes no Brasil não é a mesma encontrada na
Grécia atual.
Em São Paulo existem dois principais centros de estudos helênicos, que
promovem o ensino de arte, dança, história, filosofia e idioma gregos. Há uma
única Igreja Ortodoxa Grega – que fica na Rua Bresser – fundada em 1959, aonde
ocorrem missas em grego aos domingos que acabam por reunirem a primeira
geração. Na Páscoa, a Coletividade Helênica - entidade de divulgação da cultura do
país e que coordena o Instituto Educacional Ateniense – convida as famílias gregas
a irem a um sítio no interior do estado para celebrar e consumir comidas típicas,
como o assado de carneiro.

Relação com Futebol
Os gregos têm uma relação muito forte com a prática de esportes, afinal
foram eles que desenvolverem os Jogos Olímpicos. Antes deles, as atividades
físicas praticadas pelo homem eram involuntárias, faziam parte das tarefas do dia a
dia. Apesar de o primeiro registro de um vencedor das Olimpíadas se dar em
776a.C, historiadores acreditam que esta prática é anterior a esta data.
Os Jogos Olímpicos tinham cunho religioso, político e esportivo. Para os
gregos, essas disputas, juntamente com um belo corpo, era uma forma de se
homenagear os deuses, principalmente a Zeus. Além disso, as Olimpíadas,
realizadas a cada quatro anos, era um tempo de trégua entre as guerras que
ocorriam na região, por isso este período era conhecido como “paz olímpica”, afinal,
o deslocamento dos atletas – homens livres que falavam grego – deveria ser
seguro desde as cidades-estado até Olímpia.
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Os atletas eram amadores e praticavam diversos esportes, tais como
natação, corrida e arremesso de discos. Nessa época, os gregos já praticavam um
esporte chamado epyskiros, jogo com bola onde se utilizava as mãos e os pés e
que pode ser considerado uma forma primitiva de se jogar futebol, porém ele não
fazia tanto sucesso quanto as outras modalidades.
A seleção grega de futebol, a Hellenic Football Federation, foi fundada em
1926 e é afiliada FIFA desde 1927. Sua primeira e única conquista foi a EUROCOPA
de 2004, quando mesmo não sendo uma das seleções favoritas, mas com um time
jogando na defensiva, acabou vencendo Portugal por 1 a 0.
Em 2014, a seleção grega terá a oportunidade de disputar a sua terceira
Copa do Mundo. O selecionador de futebol Fernando Santos diz que, em um
primeiro momento, a Grécia pretende passar pela fase de grupos – algo que ainda
não aconteceu na história dos mundiais - mantendo um time defensivo, mas que
pode armar um contra ataque.
Durante a primeira fase do campeonato, os gregos não jogarão em São
Paulo, mas quem sabe poderão passar por aqui se surpreenderem a todos como
aconteceu há 10 anos.

A Grécia na cidade de São Paulo


Consulado Geral da Grécia

o

Avenida Paulista, 2073 - Conj. Nacional Horsa II – 23º andar, Cj.2303
– Cerqueira César
Telefone:(11) 3251-0675/3283-1231.
Fax:(11) 3289-0178.
Horário: De segunda a sexta-feira das 9h às 13h.
E-mail:grgencon.spa@mfa.gr



Bares e baladas

o

Myk – Bar, Café e Restaurante: Horário de funcionamento: segunda a
quarta: 12h - 00h / Quinta: 18h -00h / Sexta e sábado: 12h - 01h
/ Domingo:12h - 18h. Rua Peixoto Gomide, 1972, Jardim Paulista.Tel.:
(11) 2548 5391.
www.facebook.com/MykRestaurante



Restaurantes
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o

Acrópoles: De segunda a domingo das 07h30 às 21h. Rua da Graça,
364, Bom Retiro. Tel.: (11) 3223-4386.
www.restauranteacropoles.com.br

o

Café Olympia Restaurante: Desegunda a sexta-feira das 11h30 às
15h30. Sábado das 11h30 às 17h. Rua Verbo Divino, 1841, Chácara
Santo Antônio. Tel.: (11) 3744-5212.
www.olympiarestaurante.com.br

o



Gioconda Heleniká Pizza Grega: De segunda a sexta feira das 12h às
15h e das 18h às 23h. Sábado a partir das 18h. Rua Guararapes,
1882, Brooklin.Tel.: (11) 5505 7323.

Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Igreja Ortodoxa Grega Catedral de São Pedro: Aberta todos os dias /
missa em idioma grego somente aos domingos das 10h30 às 12h.
Tel.: (11) 2693 4944.

o

Coletividade Helênica: centro cultural onde ocorrem aulas de danças
gregas e do idioma, festas típicas e encontros. Agendar hora para
visitas com o Sr. Ganis ou com a Sra. Neide. De segunda a domingo
das 09h às 18h. Rua Bresser, 793, Brás. Tel.: (11) 2695 1678.

o

Juventude Helênica de São Paulo: Composta por 40 participantes, a
Neoléa, como é conhecida, desenvolve uma intensa programação, com
o objetivo de cultivar e preservar usos e costumes de seus ancestrais.
Sábados das 10h30 às 12 horas - ações voltadas ao trabalho com
crianças (Pediléa) / das 12h45 às 14h15 - aulas de dança abertas ao
público / das 14h30 às 19 horas desenvolvem diversas atividades
culturais. Rua Bresser, 793, Brás - Salão da Igreja Ortodoxa Grega de
São Pedro.Tel.: (11) 6693-4944.

o

Areté – Centro de Estudos Helênicos: instituição que tem como
objetivo promover estudos helênicos clássicos e contemporâneos nas
áreas de filosofia, mitologia, literatura, artes, história, danças,
esportes, cinema e cultura em geral, visando refletir sobre a produção
cultural e contribuir para o enriquecimento da cultura brasileira. De
segunda a quinta-feira das 17h às 20h. Sábados das 10h às 14h. Rua
dos Macunis, 495, Vila Madalena.Tel.: (11) 3032-3939. Contato:
secretaria@arete.org.br.
www.arete.org.br
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Festas e eventos

o

Apresentações mensais do Grupo Zorbás no Espaço Cultural Aman:
Valor: R$50 que incluem jantar grego, a primeira quebra de pratos e
aulas de dança antes do show. Consultar agenda de shows no site. Av.
Miruma, 396, Moema. Tel.: (11) 5041-9428.
www.zorbas.com.br/agenda.html

o

Comemoração da Independência da Grécia: 29 de Março de 2014 no
Salão da Coletividade Helênica de SP. Horário: a partir das 21h. Rua
Bresser, 793, Brás.

o

Semana da páscoa: as pessoas caminham em procissão ao longo da
Rua Bresser carregando velas ao som do canto bizantino.

o

Páscoa: encontro organizado pela Coletividade Helênica em local ainda
a ser definido onde os descendentes de gregos se reúnem para
celebrar o feriado cristão. Data: 20 de Abril de 2014. Acompanhar
atualizações na página da Coletividade.
www.facebook.com/ coletividade.helenica

o

Comemoração da Data Cívica Grega – Dia do Oxi (lê-se orri): o “dia do
não” é uma comemoração do dia de 28 de outubro de 1940 quando a
Grécia saiu da neutralidade e passou a lutar contra a dominação de
seu território pelos italianos. Organizador: Coletividade Helênica de
São Paulo. Data: mês de outubro. Local e horário: acompanhar
atualizações na página da Coletividade.
www.facebook.com/coletividade.helenica

o

Festa do Imigrante: festa onde diversas comunidades de nações que
imigraram para São Paulo, organizam barracas de sua culinária típica
e fazem apresentações folclóricas. Em 2014 a 19ª edição acontecerá
nos dias 20, 26 e 27 de julho no complexo da antiga Hospedaria de
Imigrantes do Brás. Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Brás. Tel.:
(11) 3311-7700.
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HOLANDA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
O movimento migratório dos holandeses ocorreu entre os séculos XIX e XX
em várias regiões do Brasil.
Os primeiros imigrantes chegaram ao Espírito Santo em 1858, e entre os
anos de 1899 e 1940 houve o auge da imigração quando mais de 8 mil holandeses
instalaram-se em várias partes do país como: Paraná, Paraíba, Pernambuco,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Devido à miséria, fome e desemprego causados pela Segunda Guerra
Mundial, muitos holandeses vieram ao Brasil que na época, buscava substituição da
mão de obra escrava pela européia. Eles trouxeram consigo tratores, máquinas
agrícolas e cabeças de gado, o que colaborou com o desenvolvimento da economia
brasileira.
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Na segunda fase da imigração holandesa (1946-1976) um grupo de
aproximadamente 500 imigrantes fixaram-se na antiga fazenda Ribeirão em São
Paulo, onde hoje é conhecida por Holambra, cidade famosa pelo o cultivo de flores
e considerado o maior produtor e exportador de flores do Brasil.

Relação com Futebol
A Holanda é um país tradicional no futebol e são conhecidos pela cor laranja
que está relacionada à Família Real Holandesa e representa a identidade nacional
dos Países Baixos. É a única grande seleção do mundo que ainda não conquistou
um título mundial.
O Time Holandês esteve entre os quatro melhores times do campeonato em
quatro ocasiões diferentes: Nas Copas do Mundo de: 1974 onde (contra a
Alemanha);em 1978 (contra a Argentina) e em 2010 (contra a Espanha). Na Copa
do Mundo de 1998 terminou em quarto lugar após perder a semifinal para o Brasil
nos pênaltis.

A Holanda na Cidade de São Paulo


ConsuladoGeral do Reino dos Países Baixos
o Av. Brigadeiro Faria Lima, 1779, 3º andar - Jardim Paulistano
Tel.: (11) 3811-3300
Horário: De segunda a quinta-feira de 09h às 12h
Site: saopaulo.nlconsulado.org



Bares e baladas
o Café Bar Restaurante Clube Holambra - O almoço do Clube Holambra é
o mais tradicional da região e pode ser saboreado pelos sistemas selfservice ou a lá carte. Diariamente a partir das 11h. Al. Mauricio de
Nassau, 894 – Holambra. Tel.: (19) 3802-1691
www.vcvai.com/holambra/clube-holambra-restaurante-e-café
o

Casa Bela Café, Bar e Restaurante - No Casa Bela Café você vai
encontrar um ambiente aconchegante e descontraído, típico dos
melhores restaurantes europeus com comida típica holandesa. Rua
Dória Vasconcelos, 81- Holambra. Tel.: (19) 3802-1804
www.casabelarestaurante.com.br
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 Restaurantes
o Quickies: O conceito da “comida de parede” foi criado pela rede
holandesa Febo, que existe desde 1941 e em São Paulo foi inaugurado
o “Quickies” com o mesmo ideal. De segunda a sexta-feira das 8h às
19h. Sábado das 8h às 17h. Ladeira Porto Geral, 14 e Rua 24 de
Maio, 256, Centro. Tel.: (11) 3062-0866.
www.quickies.com.br
o Doceria Holandesa: Inaugurada em 1960 na Rua Aurora em São Paulo,
hoje possui 8 lojas espalhadas na capital e em outros municípios. A
doceria trás diversos doces famosos na Europa. Vários endereços.
Verificar no site: www.holandesa.com.br
o Restaurante The Old Dutch: Ambientes decorados tipicamente e um
rico cardápio holandês à base de carnes e peixes proporcionam aos
turistas momentos muito agradáveis e de grande satisfação. De terça
a domingo para almoço. Estrada Municipal HBR 401 – Holambra. Tel.:
(19) 3802-1290
www.olddutch.com.br



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Sociedade Holandesa de São Paulo – Casa Nassau: Inaugurada em
1957, a Casa de Nassau é um clube que pertence a Sociedade
Holandesa de São Paulo. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 4123 Junto ao Espaço 951, Pirituba. Tel.: (11) 3904-6021
www.pirituba.net/hist%C3%B3ria/casa-de-nassau

o

Intercâmbio cultural Brasil-Holanda: Plataforma digital com trocas de
informações culturais entre Brasil x Holanda.
www.culturalexchange-br.nl



Festas e eventos
o Holland Festival: Festa em homenagem à uma das maiores festas
holandesas. Sua ultima edição foi em Novembro de 2013 no Clube
Glória (bairro do Bixiga em São Paulo). Para sua edição em 2014 até o
momento não há registros.
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www.ingresse.com.br/hollandfestival2013
o Hardstyle: Festa holandesa que aconteceu em São Paulo em 2012 na
Clash Club com o DJ holandês Headhunterz. Até o momento não há
informações se a festa voltará a acontecer.
www.obaoba.com.br/brasil/magazine/clash-club-recebe-festaholandesa-de-hardstyle-nesta-sexta
o Dia da Rainha – Holambra: Uma das maiores e festas e de um dos
maiores feriados na Holanda. Surgiu em 1885 pra celebrar a unidade
nacional do reino dos Países Baixos. Em Holambra foi comemorado a
primeira vez em 2001 tem como público-alvo os holandeses que agora
residem o Brasil e ainda cultivam os costumes holandeses, mas todos
os moradores e turistas são bem-vindos. A cada ano a festa é feita de
uma maneira diferente, mas normalmente conta com o hasteamento
das bandeiras, hinos nacionais da Holambra, Holanda e Brasil e
atividades culturais, como apresentações dos grupos de dança
folclóricas.
www.portaldeholambra.com.br/eventos.html
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HONDURAS
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Há poucos registros de imigrantes hondurenhos na cidade de São Paulo. Hoje
a região central abriga imigrantes de países africanos e das Américas, entre eles os
hondurenhos. Estão concentrados especialmente entre as ruas Guaianases,
Timbiras e Aurora.

Relação com Futebol
Honduras vai participar de sua terceira Copa. Os jogadores da seleção
tiveram um bom desempenho durante as eliminatórias e estão confiantes para a
atuação no mundial. A equipe de Honduras já fez história no futebol do país, pois
conseguiu duas classificações seguidas para a Copa do Mundo, em 2010 e 2014.
Nas duas participações anteriores, Honduras foi eliminada na fase de grupos.

Honduras na Cidade de São Paulo


Consulado de Honduras

o

Rua da Consolação, 3.741, Cerqueira César.
Telefone: (11) 3088-2993
Horário: de segunda a sexta-feira das 09h às 17h
E-mail: consuladohonduras.sp@terra.com.br
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Bares e baladas

o

Conexión Caribe: bar dedicado a Salsa, mas também mescla outros
ritmos latinos em sua programação. De segunda a quinta-feira das
12h às 16h. Rua Belmiro Braga, 200, Vila Madalena. Sábado das 22h
ás 04h. Tel.: (11) 3813-5229.
www.barconexioncaribe.com.br

o

Rey Castro: Programação ao vivi de vários estilos musicais latinos. A
casa também oferece aulas de dança antes dos shows. De quarta a
sexta-feira a partir das 19h. Sábado a partir das 20h. Rua Ministro
Jesuíno, 181, Vila Olímpia Tel.: (11) 3842-5279.
www.reycastro.com.br

o

Xcaret Bar: casa apresenta ritmos latinos como salsa, merengue,
reggaeton, zouk e pop latino. Antes da programação, há uma pequena
aula com um professor de dança para ninguém ficar parado quando a
música começar. Terça, sexta e sábado das 21h às 03h30. Alameda
dos Pamaris, 42, Moema. Tel.: (11) 3569-7930.
www.xcaretbar.com.br.

Restaurantes

o



Exquisito!: O restaurante oferece diversos pratos típicos da América
Central, possui ambientação latina convidativa e toca músicas suaves
nos ritmos bumba, salsa e cumbia. Um dos pratos é a baleada,
característico de Honduras e El Salvador, uma mistura cremosa de
carne, queijo e feijão, sobre massa leve. De terça-feira a domingo das
18h às 02h. Rua Bela Cintra, 532, Consolação. Tel.: (11) 3854-6522.
www.exquisito.com.br/#/home.

Clubes, Associações e Centros Culturais

o

CELACC – Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e
Comunicação: centro de estudos da USP, entre os objetivos estão: “a
promoção e realização de pesquisa, cursos, seminários, consultorias,
edição de publicações e outras atividades de natureza acadêmica; a
criação de um acervo documental sobre cultura brasileira e latino-
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americana”. Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Prédio 9 - sala 08
- Cidade Universitária, Butantã. Tel.: (11) 3091 4327.
www.usp.br/celacc
o

Espaço Cultural Latino Americano: atua na área cultural e de pesquisa.
A programação do local conta com apresentações musicais, debates e
confraternizações. Rua Abolição, 244. Bixiga. Horário para visitação
varia de acordo com a programação. Tel.: (11) 3104-7401.
culturalatiamerica.blogspot.com.br

o

Memorial da América Latina: o conjunto arquitetônico projetado por
Oscar Niemeyer abriga rico acervo de obras latino-americanas que vão
de artesanatos a obras-primas de artistas consagrados. Av. Auro
Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Terça a domingo das 09h
às 18h. Tel (11) 3823-4600.
www.memorial.org.br



Festas e eventos

o

A maior festa popular de Honduras é o carnaval que, diferentemente
do Brasil é celebrado no terceiro sábado de maio. O festejo mais
famoso acontece na cidade de La Ceiba, a terceira maior do país. A
festa surgiu para homenagear o padroeiro da cidade, o San Isidro.

o

Não há registros da festa na cidade de São Paulo.

Fontes de Pesquisa
24TIMEZONES.COM. Horário Mundial – Hora Certa. 2014. Disponível em: <
http://24timezones.com/hora_certa.php>. Acesso em: 11 fev. 2014.
AMÉRICA LATINA EM FESTA. Honduras – Carnaval de La Ceiba – Maio.
2007. Disponível em:
<http://americalatinaemfesta.blogspot.com.br/2007/05/honduras-carnaval-dela-ceiba-maio.html>.Acesso em: 03 mar. 2014.
BARES SP. Xcaret Bar. 2013. Disponível em:
<http://www.baressp.com.br/baladas/xcaret-bar>. Acesso em: 21 fev. 2014.
BOM ESPANHOL.Gírias hondurenhas / Regionalismos de Honduras. s.d.
Disponível em:
<http://www.bomespanhol.com.br/girias/paises/honduras>.Acesso em: 03 mar.
2014.

Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br

BUCHOT, E. A população do Honduras: demografia, língua e
cultura.Fotografias e imagens de viagens. s.d. Disponível em:
<http://www.voyagesphotosmanu.com/populacao_honduras.html>. Acesso em:
02 mar. 2014.
CELLAC. Sobre o CELLAC.2010. Disponível em:
<http://www.usp.br/celacc/?q=node/10>. Acesso em: 26 fev. 2014.
CONEXIÓN CARIBE. s.d. Disponível em:
<http://www.barconexioncaribe.com.br/>.Acesso em: 21 fev. 2014.
COSTASUR.Cultura Honduras América Central. s.d. Disponível em:
<http://honduras.costasur.com/pt/cultura-monumentos.html>. Acesso em: 02
mar. 2014.
COSTASUR.Honduras América Central. Paraíso caribenho. s.d. Disponível
em: <http://honduras.costasur.com/pt/>. Acesso em: 27 fev. 2014.
DSCONTO.Honduras: Turismo, cultura, economia, religião, clima e muito
mais. s.d. Disponível em: <http://www.dsconto.com/honduras-turismo-culturaeconomia-religiao-clima-e-muito-mais/>. Acesso em: 02 mar. 2014.
EHOW BRASIL.Pratos tradicionais da Nicarágua. s.d. Disponível em:
<http://www.ehow.com.br/pratos-tradicionais-nicaragua-info_31325/>. Acesso
em:03 mar. 2014.
EMBRATEL. DDI via Embratel. 2007. Disponível em:
<http://portal.embratel.com.br/fazum21/pdf/codigosddi.pdf>. Acesso em: 11
fev. 2014.
ESPAÇO CULTURAL LATINO AMERICANO. s.d. Disponível em:
<http://culturalatiamerica.blogspot.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2014.
GASTRONOMIA – A COMIDA DA AMÉRICA CENTRAL!!!! Honduras –
Mondongo. 2008. Disponível em:
<http://gastronomia154.blogspot.com.br/2008/11/hondurasmondongo.html>.Acesso em: 03 mar. 2014.
HONDURAS. s.d. Disponível em: <http://honduras2b.blogspot.com.br/>. Acesso
em: 03 mar. 2014.
IDICIONÁRIO AULETE. Mondongo. s.d. Disponível em:
<http://aulete.uol.com.br/mondongo>.Acesso em: 03 mar. 2014.
INDEX MUNDI. Honduras população.2011. Disponível em:
<http://www.indexmundi.com/pt/honduras/populacao.html>. Acesso em: 24
fev. 2014.
MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. s.d. Disponível em:
<http://www.memorial.org.br/>. Acesso em: 26 fev. 2014.
Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br

NETPAPERS. Jornais mais lidos de Honduras. s.d. Disponível em:
<http://www.netpapers.com/jornais-mais-lidos-pais/honduras>. Acesso em: 11
fev. 2014.
O DIA.Honduras surpreende e faz história ao garantir passaporte para
a Copa. 2013. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/esporte/copa-domundo/2013-10-16/honduras-surpreende-e-faz-historia-ao-garantir-passaportepara-a-copa.html>. Acesso em: 10 fev. 2014.
OLHAR TURÍSTICO.Exquisito e a cozinha da América Central. 2012.
Disponível em: <http://www.olharturistico.com.br/exquisito-e-a-cozinha-daamerica-central/>.Acesso em: 10 fev. 2014.
PLURIDADE CULTURAL.Dança folclórica de Honduras. s.d. Disponível em:
<http://kelitadias.blogspot.com.br/2008/11/dana-folclrica-de-honduras.html>.
Acesso em: 02 mar. 2014.
REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Metrología. s.d. Disponível em:
<http://www.sic.gob.hn/proteccion/metrologia.aspx>. Acesso em: 03 mar.
2014.
REY CASTRO. s.d. Disponível em: <http://www.reycastro.com.br/>.Acesso em:
21. fev. 2014.
SANTOS, B. Imigrantes e refugiados ocupam rua no centro de São
Paulo.Spresso SP. 2012. Disponível em:
<http://spressosp.com.br/2012/09/imigrantes-ocupam-rua-no-centro-de-saopaulo/>. Acesso em: 01 mar. 2014.
SPTURIS. Guia de Consulta CIT 01: Baladas. São Paulo: s.n., 2014. 131p.
SPTURIS. Guia de Consulta CIT 02: Consulados. São Paulo: s.n., 2014. 117p.
SUA PESQUISA. Honduras. s.d. Disponível em:
<http://www.suapesquisa.com/paises/honduras/>. Acesso em: 24 fev. 2014.

INGLATERRA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
A imigração Inglesa em São Paulo ocorre, principalmente, na região do Morro
dos Ingleses, localizado na Bela Vista, onde em 1901, imigrantes Ingleses e
escoceses fundaram o São Paulo Country Club, hoje localizado em Santo Amaro.
A Estação da Luz foi presumidamente escolhida pelas autoridades locais em
um catálogo inglês, toda sua estrutura metálica foi importada da Inglaterra. Esse
complexo cultural - e estação do metrô e da CPTM - foi construído com o objetivo
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de sediar a companhia São Paulo Railway, de origem britânica, e até hoje faz
referência a um dos maiores símbolos da Inglaterra, o Big Bem.

Relação com Futebol
A Inglaterra inventou o que hoje conhecemos como futebol. De lá, também
surgiram grandes esportes como críquete, golf, rugby entre outros.
Apesar de o futebol ser o esporte mais popular do país, a Inglaterra foi
campeã do Mundo somente em 1966, fora isso, o mais próximo que conseguiu
chegar do título novamente foi em 1990, com o terceiro lugar. Outra importante
conquista foi o tricampeonatoolímpico.
A principal competição de futebol do país é a “Premier League” onde os
quatro melhores colocados são classificados para a Liga dos Campeões da UEFA.
Renomados times como Manchester City, Manchester United e Arsenal participam.

A Inglaterra na cidade de São Paulo


Consulado Geral Britânico São Paulo

o

Rua Ferreira de Araújo, 741 - Pinheiros
Telefone: (11) 3094-2700
Fax: (11) 3094-2717
Horário: De segunda a quinta-feira das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às
17h30. Sexta-feira das 8h30 às 16h30.
E-mail: saopaulo@gra-bretanha.org.br



Bares e baladas


Rhino Pub: Pub inglês com decoração inspirada em cerveja, futebol e
rock n´roll. De quarta a sexta-feira a partir das 18h. Sábado a partir
das 20h. Av. Cotovia, 99, Moema. Tel (11) 5095-9770
http://www.rhinopub.com.br/



Gillan´s Inn: Pub inglês com diversos drinks tradicionais, bandas de
rock n´roll e comidas típicas. Um dos destaques é que o nome das
bebidas faz referência (aos) famosos artistas ingleses. De quarta a
sábado das 20h às 2h30. Domingo das 18h às 2h30. Rua Caio Prado,
47, Consolação. Tel (11) 3129-8710
http://www.gillansinn.com.br/

Gerência de Comunicação – São Paulo Turismo (SPTuris)
Lilian Natal, Beatriz Oliveira e Marcelo Iha
Contato: (11) 2226-0409 /0411/0412/0420 - imprensa@spturis.com
Sala de imprensa: www.imprensa.spturis.com.br
Pedido de fotos: fotos@spturis.com
Visite: www.spturis.com | www.cidadedesaopaulo.com | www.anhembi.com.br



London Station: Bar inspirado nas movimentadas estações de metrô
de Londres, retrata a modernidade e a cultura londrina, possui pista de
dança e música ao vivo além de djsDe quinta a sábado a partir das
19h. Rua Tabapuã, 1439, Itaim. Tel.: (11) 3071-2610
http://www.londonstation.com.br/



The Pub S.P.: Com ambientes e decoração inspirados em Liverpool, o
pub oferece grande variedade de cervejas, possui mesa de bilhar e
transmite diversos eventos esportivos. De quarta a domingo a partir
das 17h. Rua Augusta, 576, Consolação. Tel.: (11) 3804-3894
http://www.thepubaugusta.com/

o

Cab: Alguns bares da cidade de São Paulo contrataram um serviço de
cab (táxi londrino), para levar seus clientes pra casa. Com mão
inglesa, o Austin 95 chama atenção por onde passa. Para adquirir o
serviço, o cliente precisa somente solicitar ao garçom, gratuitamente.
Onde: Bar Astor – Rua Delfina, 163, Vila Madalena. Tel (11) 38151364. O serviço de “cab” funciona nas noites de quinta./ Bar Original –
Rua Graúna, 137, Moema. Tel (11) 5093-9486. O serviço de “cab”
funciona nas noites de sexta



Restaurantes

o

Fort London: Restaurante e bar que oferece um pouco das culinárias
inglesa, brasileira e italiana. De segunda a quinta-feira das 12h às
15h. Sexta e sábado das 12h às 15h e das 18h à 0h. Rua Casa Forte,
508, Àgua Fria. Tel (11) 2203-9163
http://www.fortlondon.com.br/



Clubes, Associações e Centros Culturais


Centro Brasileiro-Britânico: Reúne as instituições e as atividades
culturais, de lazer, educacionais e comerciais entre o Brasil e o Reino
Unido, atualmente, sua estrutura inclui: a Sala Cultura Inglesa (Duke
of York Auditorium) com capacidade para 160 lugares, três galerias
para exposições, uma biblioteca especializada em literatura britânica
contemporânea e centro de informação sobre o Reino Unido, um
restaurante com capacidade para até 250 pessoas, salas para
reuniões, o Consulado Geral Britânico, a Câmara Britânica de
Comércio, a BBC (British Broadcasting Corporation), o British Council,
o Visit Britain e a Fundação Britânica de Beneficência. Rua Ferreira de
Araújo,741 – Pinheiros. Tel.: (11) 3812-6667
http://www.cbb.org.br/
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Espaço Cultural da Cultura Inglesa: área dedicada à exibição de peças
de teatro, shows, filmes, exposições e workshops em língua inglesa.
Rua do Oratório, 232 – Mooca. Tel.: (11) 2605-8186
http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/unidades/pin
heiros/pag_pinheiros?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/internet_content/inte
rnet/unidades/pinheiros/14ee9d004388331ea5f6b563898ce2df



Festas e eventos

o Cultura Inglesa festival: Festa promovida pela escola de idiomas
Cultura Inglesa, que busca demonstrar um pouco da cultura e
costumes desse povo, através de shows, intervenções artísticas,
mostras de cinema, apresentações de dança e exposições de arte.
Para
conferir
a
data
do
próximo,
consulte
o
site:
http://festival.culturainglesasp.com.br/public/

o Campeonato Paulista de Rugby: Competição, entre clubes paulistas, de
um dos mais tradicionais esportes britânicos: o Rugby. Acontece
anualmente na cidade e no estado de São Paulo.
http://www.brasilrugby.com.br/

o Propaganda: Versão brasileira de uma das maiores baladas Indie Rock
do Reino Unido. Possui várias edições ao ano.
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IRÃ
Relação com Futebol
O futebol foi introduzido no Irã por funcionários de embaixadas européias
instaladas no país, no início do século XX.
Mesmo sendo uma das principais potências futebolísticas da, o país nunca
conseguiu passar da fase de grupos em Copas do Mundo, em sua última
participação, em 2006, a seleção iraniana conseguiu marcar apenas 1 ponto numa
partida contra Angola.

O Irã na Cidade de São Paulo



Consulado
o

O Irã não tem consulado na cidade de São Paulo, em caso de
necessidade deve-se entrar em contato com a embaixada iraniana, em
Brasília.
Avenida das Nações, Quadra 809, lote 31 - Brasília
Telefone:(61) 3242-5733 / 3242-5915
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Horários: De segunda a sexta-feiradas 08h30 às 12h30 e das 14h30
às 17h30.
E-mail: iranemb.bsb@mfa.gov.ir


Restaurantes

o



Amigo do Rei: Culinária Persa em sua casa. Um dos poucos
restaurantes especializados em gastronomia iraniana do país. De terça
a sábado das 20h às 23h. Moema. Tel.: (11) 98317-8880
http://www.amigodorei.com.br/

Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Irã: organismo independente
reconhecido pelos governos dos dois países, sem fins lucrativos, que
promove o desenvolvimento das relações bilaterais comerciais e
industriais, estimulando o intercâmbio cultural, turístico, desportivo e
de qualquer outra natureza. Rua Augusta, 2516, conjuntos 63-64,
Jardim América. Tel.: (11) 3085-9977 / 3897-9999
http://camiranbrasil.com.br/



Festas e eventos

o

Mercado Persa 2014: O Mercado Persa, é um tradicional festival de
danças árabes que ocorre anualmente no Brasil, deve reunir oito mil
pessoas, segundo previsão dos organizadores do evento. Neste ano a
festa acontece de 11 a 13 de abril no WTC São Paulo Events Center,
na capital paulista, e tem como tema a valorização do artista
brasileiro. Por isso mesmo, as grandes atrações serão bailarinos do
País que têm trabalho reconhecido no exterior. (Evento temporário).
WTC São Paulo Events Center – Av. Nações Unidas, 12.559 –
SP(ponto)
http://www.mercadopersa.com.br/home.html

Fontes de Pesquisa
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ITÁLIA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Devido aosseus processos de guerras civis no século XIX, a taxa de
desemprego italiano subiu e como solução, os italianos migraram para outros
países em busca de melhores oportunidades. O Brasil passa então, na época, a ser
um dos países alvo e que apresentava oportunidades.
São Paulo recebeu quase de 70% dos imigrantes italianos que vieram para o
Brasil, os que em sua terra natal eram nortistas, em sua grande maioria foram para
as zonas rurais, e os sulistas para as zonas urbanas. Essesúltimos,podemos ver
grande parte da sua influência em bairros como Brás, Bixiga e Mooca, pois nesses
três bairros haviam diversas fabricas de tecelagem em que os imigrantes
trabalhavam.
Atualmente o bairro mais famoso italiano é o Bixiga, onde encontramos a
Rua Treze de Maio repleta de famosas cantinas e restaurantes italianos, e onde
temos a oportunidade de desfrutar diversos pratos tradicionais.

Relação com Futebol
A seleção italiana é considerada a primeira seleção a conquistar duas copas
do mundo consecutivamente e o segundo time mais bem sucedido em Copas do
Mundo, pois possuem em sua coleção quatro vitórias (tetracampeã).
Conquistou a vitória nas Copas do Mundo de 1934 (em seu próprio país),
1938 (na França), 1982 (na Espanha) e em 2006 (Alemanha). Teve o título de vicecampeã nas Copas de 1970 (México) e em 1994 (EUA) e o título de terceiro lugar
em 1990 (na própria Itália).
Agora em 2014 terá sua primeira disputa em Manaus contra a Inglaterra.

A Itália na cidade de São Paulo


Consulado Geral da Itália
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o

Av (Av.) Paulista, 1963 – Jardins
Telefone: (11) 3549-5699/3549-5643
Horário: Segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 8h30 às 12h30.
Terça-feira das 13h às 16h30
Site: www.conssanpaolo.esteri.it



Bares e baladas

o

Bar Bottega BottaGallo: Conta com um lindo ambiente em madeira,
além de serviço atencioso e prestativo. O menu italiano foi pensado
para ser saboreado em pequenas porções e com boa seleção de
drinques.Segunda-feira das 18h30 às 23h30. De terça a quinta-feira
das 18h30 à 0h30. Sexta-feira das 12h às 15h30 e das 18h30 à
01h30. Sábado das 12h à 01h30. Domingo das 12h às 22h30. Rua
Jesuíno Arruda, 520, Itaim Bibi. Tel.: (11) 3078-2858.
http://www.bottagallo.com.br/

o

Ciao! Vino & Birra: Ambientado com espelhos e pôsteres de cervejas
que criam uma atmosfera romântica e intimista para este bar dedicado
à cozinha italiana, às cervejas e aos vinhos. De terça a quinta-feira das
12h às 15h e das 18h às 23h. Sexta-feira das 12h às 15h e das 18h às
à 0h. Sábado das 12h às 00h. Domingo das 12h às 16h. Rua Tutoia,
451, Vila Mariana. Tel.: (11) 2306-3541
http://www.ciaovinoebirra.com.br/

o

Genésio Pasta & Chopp : A casa pertence à trupe dos bares Filial e
Genial. Com a cozinha italiana podemos encontrar pizzas feitas no
forno àlenha e tira-gostos como a polenta mole.. De segunda a quintafeira das 17h às 3h30. Sexta e sábado das 12h às 4h30. Domingo das
12h às 2h30. Rua Fidalga, 265, Pinheiros. Tel.: (11) 3812-6252
http://www.bargenesio.com.br/



Restaurantes

o

Praça São Lourenço: A cozinha do restaurante Praça São Lourenço
reflete a leveza, a transparência da vegetação, do clima saudável da
casa com a contemporaneidade da culinária italiana. De segunda a
sexta-feira das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sábado das 12h às 17h e
19h à 01h e Domingo das 12h às 17h. Rua Casa Do Ator, 608, Vila
Olímpia. Tel.: (11) 3053-9300
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http://www.pracasaolourenco.com.br/
o

Terraço Itália: Especializado na culinária italiana é considerado um dos
restaurantes mais caros da cidade onde podemos apreciar um skyline
maravilhoso já que encontra-se nos últimos andares do Edifício Itália.
De segunda a quinta-feira das 12h às 15h e das 19h às 00hSexta-feira
das 12h às 15h e das 19h à 01h. Sábado das 12h às 16h e das 19h à
01h. Domingo das 12h às 16h e das 19h às 23h. Avenida Ipiranga,
344 - 41º e 42º andares, República. Tel.: (11) 21892929http://www.terracoitalia.com.br/

o

Famiglia Mancini: Restaurante típico italiano conhecido pela cidade,
nele as porções da casa são generosas, com farto bufê de antepastos.
Encontra-se sempre cheio,(e) com um publicofiel. De segunda a
quarta-feira das 11h30 à 1h. Quinta-feira das 11h30 às 2h. Sexta e
sábado das 11h30 às 2h30. Domingo das 11h30 às 24h (à 0h). Rua
Avanhandava, 81, Bela Vista. Tel.: (11) 3256-4320
http://www.famigliamancini.com.br



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Circolo Italiano San Paolo: Inaugurado em 1925 com o objetivo de
reunir a comunidade italiana em São Paulo. Hojeele é conhecido por
formar o Edifício Itália Avenida São Luiz, 50, República. Tel.: (11)
3154-2900
http://www.circoloitaliano.com.br/

o

Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro: A associação tem por escopo a
realização
de
atividades
educacionais
e
culturais,
visando
especificamente aintensificação do intercâmbio entre o Brasil e a Itália.
Rua Frei Caneca, 1071. Tel.: (11) 3285-6933
http://www.icib.com.br/site/index.php

o

Museu Memória do Bixiga: Inaugurado em 1981 apresenta objetos que
contam a história dos imigrantes italianos na região. De terça à sextafeira das 14h às 18h. RuaIngleses, 118, Morro dos Ingleses. Tel.: (11)
3253-9338
http://www.museumemoriadobixiga.com/



Festas e eventos
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o

Festa da Nossa Senhora de Achiropita: Considerada uma das festas
italianas mais tradicionais de São Paulo que acontece no mês de
agosto. A festividade é uma homenagem à comunidade italiana e à
padroeira.
Rua Treze de Maio e arredores
www.achiropita.org.br/

o

Festa de San Gennaro: Festival de proporções menores à festa da
Nossa Senhora de Achiropita a Festa de San Gennaro é uma boa
chance para experimentar a comida de rua italiana em um dos bairros
italianos mais famosos da cidade: Mooca. Aconteceentre os meses de
setembro e outubro.
Ruas San Gennaro e Lins
www.sangennaro.org.br/

o

Festa de São Vito: Tradicional festa italiana que ocorre entre os meses
de maio e julho no bairro do Brás. Organizada pela Associação
Beneficente São Vito Mártir, a festa é fonte de recursos para a
manutenção da creche São Vito.
www.associacaosaovito.com.br/festas.php
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História da Imigração na cidade de São Paulo
A imigração japonesa em São Paulo começou com a chegada do navio Kasato
Maruque atracou no porto de Santos em 18 de Junhode 1908 onde desembarcaram
os primeiros 781 japoneses.
No início do século XX, o Japão passava por uma crise demográfica causada
pelo fim do feudalismo e a mecanização do campo, com o êxodo rural o
desemprego aumentou e as oportunidades diminuíram, deixando muitas pessoas
sem onde trabalhar,é onde o Brasil entra na história:
Em 1902 o governo da Itália proíbe a imigração para o Brasil, os italianos
eram a principal mão de obra das fazendas cafeeiras, sendo assim, como os
japoneses foram proibidos de migrarem para os EUA, por conta da I Guerra
Mundial, o governo brasileiro, com incentivo do governo japonês, abre seus portos
para recepcionar os “Filhos do Sol”.
Muitos japoneses tinham o sonho de enriquecer em três anos e voltar para
sua terra natal, mas com os baixos salários isso não foi possível. Após uma longa
batalha com os fazendeiros locais, as famílias conseguiram um pequeno pedaço de
terra para assim aumentarem sua renda.

Relação com Futebol
O futebol é um dos esportes mais famosos no Japão, atualmente sua
principal liga é a J.League, que surgiu em 1992, sem contar com a Super Copa
Japonesa e a Copa da liga Japonesa,sendo uma das principais seleções masculinas
da Ásia sempre despontando nos primeiros lugares de seu campeonato continental,
além de ter uma das principais seleções de futebol feminino do mundo e atual
campeã mundial, com a conquista do título inédito frente às Norte-americanasna
Copa de 2011 organizada na Alemanha.

O Japão na Cidade de São Paulo
•

Consulado Geral do Japão

o

Avenida Paulista, 854 -3º andar- Bela Vista
Telefone: (11) 3254-0100
Horário: de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30. Sábado das 9h
ás (às) 12h.
E-mail: consuladogeraldojapao@arcstar.com.br
Site: www.sp.br.emb-japan.go.jp/
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• Bares e baladas
o Choperia Liberdade: Com decoração extravagante e comida japonesa,
o carro-chefe da casa super badalada da Liberdadeé o karaokê. De
terça a quinta e domingo, das 19h às 5h. Sexta e sábado, das 19h às
6h. Rua da Glória, 523, Liberdade. Tel.: (11)3207-8783.
https://www.facebook.com/ChoperiadaLiberdade
o Memphis: A casa promove baladas voltadas ao público asiático, mas os
frequentadores são, principalmente, japoneses. Para saber quando vai
acontecer a próxima, confira a programação da casa no site.
Funcionamento de acordo com a programação. Av. dos Imarés, 205,
Moema. Tel.: (11)5542-9767.
www.memphis.com.br



Restaurantes

o

Aizomê: famoso pelas degustações, o restaurante possui ótimos
aperitivos e especialidades. De segunda a sexta-feira das 12h às
14h30 e das 18h30 às 23h. Sábado das 18h30 às 23h. Fecha aos
feriados. Alameda Fernão Cardim, 19, Jd. Paulista. Tel.: (11) 32515157.
www.aizome.com.br

o

Jun Sakamoto: O prato principal do restaurante é a seqüência de
sushis conhecida como omakasê. De segunda a quinta-feira das 19h à
0h30. Sexta e sábado das 19h à 01h. Rua Lisboa, 55, Cerqueira César.
Tel.: (11) 3088-6019.

o

KAN: o sushiman nascido no Japão trabalhou por três décadas em sua
terra natal antes de inaugurar seu restaurante em São Paulo. Embora
pequeno, o restaurante oferece seleções das melhores especialidades
japonesas. De terça a sábado das 11h30 às 14h e das 18h às 22h.
Domingo das 18h às 22h. Rua Manoel da Nóbrega, 76, Lj. 12, Paraíso.
Tel.: (11) 3266-3819.

o

Kinoshita: entre os japoneses, se destaca por ser um dos restaurantes
mais refinados. De segunda a sexta-feira das 11h30 às 13h45 e das
18h30 às 22h30. Sábado até às (as) 21h30. Rua Jacques Félix, 405,
Vila Nova Conceição. Tel.: (11) 3849-6940.
www.restaurantekinoshita.com.br/pt/
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o



Tanaka: as entradas têm preços atrativos e os pratos são de excelente
qualidade. De terça a sábado das 18h à 0h. Domingo das 13h às 16h e
das 18h às 22h. Av. Juriti, 324, Moema. Tel.: (11) 5051-2731.

Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Associação Assistencial e Cultural dos Provincianos de Aichi: Rua Santa
Luzia, 74, Liberdade. Tel.: (11) 3104-8392

o

Associação Cultural e Assistencial Iwate Kenjinkai do Brasil: Rua
Tomás Gonzaga, 95, Liberdade. Tel.: (11) 3207-2383.
www.kenren.org.br/provincias/associacoes/hokkaido-tohoku/iwate.

o

Associação Cultural e Assistencial Mie Kenjin do Brasil: Av. Lins de
Vasconcelos, 3352, Vila Mariana. Tel.: (11) 5549-6857.
www.miekendobrasil.com

o

Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjinkai do Brasil: Av. Lins de
Vaconcelos, 3390, Vila Mariana. Tel.: (11) 5573-4107.
www.kenren.org.br/provincias/associacoes/hokkaido-tohoku/akita

o

Fundação Japão São Paulo: Av. Paulista, 37, Paraíso. Tel.: (11) 31410110.
http://fjsp.org.br

o

Museu Histórico da Imigração Japonesa: De terça à (a) sexta-feira das
9h às 17h30. Segunda-feira e feriado (feriados) das 13h30 às 17h30.
Rua São Joaquim, 381, Liberdade. Tel.: (11) 3208-1755.
www.museubunkyo.org.br/index.htm

o

Pavilhão Japonês: Das 10h às 12h e das 13h às 17h. Parque
Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, Portões 03 e 10, Ibirapuera.
Tel.: (11) 5081-7296. E-mail: pavilhao@bunkyo.org.br.

o

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social-Bunkyo:
Rua São Joaquim, 381, Liberdade. Tel.: (11) 3208-1755.
Site: www.bunkyo.org.br

o

Templo Budista Jodoshu Nippakuji de São Paulo: Av. Paula Ferreira,
1133, Piqueri. Tel.: (11) 3976-5771/3977-8687.

o

Templo Budista Higashi Honganji: Av. do Cursino, 753, Jardim da
Saúde. Tel.: (11) 5061-4902/ 5062-7370;

o

Comunidade Budista Sul-Americana Jodo Shinshu Honpa Hongwanji:
Rua Changuá, 108, Praça da Árvore. Tel.: (11) 2275-8677/ 2578-4718

o

Comunidade Budista Soto Zenshu da América do Sul: Rua São
Joaquim, 285, Liberdade. Tel.: (11) 3208-4515/ 3208-0418

o

Comunidade Budista Nitirenshu do Brasil – Templo Emyoji: Rua João
de Santa Maria, 289, Jardim da Saúde. Tel.: (11) 5073-3923
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o

Templo Budista Koyasan Shingonshu da América do Sul: Rua Cel. João
de Oliveira Melo, 741, Vila Antonieta. Tel.: (11) 2726-5622

o

Religião Budista Honmon Butsuryu Shu do Brasil: Rua Ibaragui Nissui,
166, Jardim Vila Mariana. Tel.: (11) 5572-7273

Festas e eventos
o Feirinha da Liberdade: Feirinha de arte, artesanatoe cultura do bairro
mais japonês de São Paulo. Acontece todos os finais de semana e em
alguns dias extras, com eventos especiais. Praça da Liberdade.
o Festa da Cerejeira: A cerejeira é a árvore símbolo do Japão e tornouse a marca dos descendentes da comunidade nipônica que vivem na
região de Itaquera. Todos os anos essa comunidade tem a tradição de
realizar o "hanami", de sentar sob as cerejeiras e contemplá-las
durante um bom período, além de oferecer comidas tipicamente
japonesas. O evento costuma acontecer no mês de agosto, no parque
do Carmo. Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Jardim Nossa
Senhora do Carmo, São Paulo. Tel.: (11) 2748-0010
o Festival do Japão: Durante o mês de julho, acontece em São Paulo o
maior festival da cultura japonesa da América Latina. O evento
apresenta
atividades
diferenciadas,
curiosidades,
novidades
gastronômicas e dicas de saúde e bem estarA 17º edição do Festival
do Japão acontece nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2014, no
Imigrantes Exhibition & Convention Center - Rodovia dos Imigrantes,
km 1,5. Site: www.festivaldojapao.com.
o Festival Okonomiyaki: O okonomiyaki é considerado como uma “pizza
japonesa” ou “panqueca japonesa” e é um prato salgado da culinária
do Japão, feito com uma diversidade de ingredientes. O evento é
realizado para que a população de São Paulo possa se reunir e
apreciar a receita, e acontece, geralmente, no mês de outubro.
o Hanamatsuri: O festival das flores celebra o nascimento de Buda
regado à cultura japonesa. O evento ocorre anualmente no mês de
abril, na Liberdade.
o Haru Matsuri Nikkyoji – O Festival da Primavera: O evento é realizado
anualmente, no templo budista de São Paulo, em comemoração ao
nascimento de Buda e (à) chegada da primavera, normalmente no
mês de setembro. Conta com uma vasta programação religiosa,
artística, cultural e disponibiliza ainda aos visitantes passeios com os
monges pelo templo com explicações sobre o budismo, sorteio de
diversos prêmios, e atividadescomo brincadeiras no palco. O festival
também investe na venda de comidas típicas como temaki, yakissoba,
Gyoza entre outras. Realizado no mês de setembro. Templo Budista
Nikkyoji) - Rua Ibaragui Nissui, 166. Vila Mariana. Entradafranca.
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o JapanSul: Evento que busca celebrar a cultura japonesa, na ZonaSul
de São Paulo. Acontece anualmente no mês de outubro.
o Mortos Vivos (Mortos-Vivos): Tradicional festa promovida para o
público asiático (principalmente japoneses), na cidade de São Paulo. A
balada investe em música eletrônica e psy, e não tem um local fixo
para ser realizada. A última, em 2013, aconteceu na “Grand
Metrópole”, no Centro. Você pode conferir a programação dessa e de
outras festas noturnas dirigidas ao público oriental no site:
www.baladajp.com.br/. Av. São Luis, 187. República
o Moti Tsuki Matsuri: O Festival do Bolinho da Prosperidade, na
Liberdade, é um evento que celebra a chegada do novo ano; por essa
razão, acontece anualmente no mês de dezembro.
o Okinawa Festival: O Okinawa Festival é um dos principais eventos da
comunidade okinawana no Brasil, e acontece em São Paulo, entre os
meses de julho e agosto. Apresentações artísticas, manifestações
culturais, gastronomia e diversão são os principais atrativos do festival
que atrai pessoas não só da região, como até de outros estados. Além
disso, o Okinawa Festival também desempenha importante trabalho
social, com a arrecadação de alimentos não perecíveis que são doados
a entidades assistenciais.
o Tanabata Matsuri: Em julho acontece na Liberdade a Tradicional festa
baseada na lenda japonesa, que celebra o único encontro anual da
princesa Orihime e seu amado Kengyu, representados pelas estrelas
Altair e Vega, que só aparecem no céu, ao mesmo tempo, uma vez por
ano.
o Toyo Matsuri – Festival Oriental: Um dos mais tradicionais festivais da
Liberdade, com atrações típicas de dança, músicae gastronômicas.
Acontece anualmente no mês de dezembro.
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MÉXICO
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Não há muitos registros sobre imigrantes mexicanos no Brasil, porém, sem
dúvidas, sua cultura está intensamente presente no país! Além da gastronomia
única e incomparável, as novelas mexicanas também caíram no gosto da população
brasileira. Há anos elas fazem muito sucesso nas telinhas do país, e o seriado mais
famoso no Brasil, El chavo del Ocho, conhecido por aqui como Chaves, continua
rendendo audiência e encantando gerações.

Relação com Futebol
A primeira participação do México em competições internacionais foi em
1928, e sua primeira participação na Copa do Mundo foi em 1930, mas perdeu os
três primeiros jogos. O México tem duas grandes conquistas mundiais: o título da
Copa das Confederações de 1999 e a medalha de ouro das Olimpíadas de 2012,
conquista sobre o Brasil com o placar de 2x1.
Um fato curioso aconteceu na partida entre México e Bulgária na Copa de
1994, o goleiro mexicano Marcelino Bernal, na tentativa de defesa, exagerou na
força e quebrou a trave do seu campo.

O México na Cidade de São Paulo


Consulado General de México em São Paulo

o

Rua Holanda, 274 – Jardim Europa.
Telefone: (11) 3576-5400
Horário: de segunda a sexta-feira das 08h30 às 11h30
E-mail: autorizacionelec@inami.gob.mx
Site: consulmex.sre.gob.mx/saopaulo
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Bares e baladas

o

Caribbean Disco Club: Inspirada nas baladas de Cancun e da Europa.
Das 22h até o último cliente, fechado segunda, quarta e domingo. Rua
dos Pinheiros, 1275, Pinheiros. Tel.: (11) 3815-6161.
www.caribbeandiscoclub.com.br.

o

Hecho em México: autênticas receitas e bebidas mexicanas nesse
ambiente decorado como um legítimo estabelecimento do país MaiaDe
segunda à sábado das 12h à 0h. Rua Dr. Renato Paes de Barros, 538,
Itaim Bibi. Tel.: (11) 3073-0833.
hechoenmexico.com.br.

o

Sí senhor: Um dos mais tradicionais bares mexicanos de São Paulo,
que, através de comidas típicas, bebidas inéditas e músicas dançantes,
traz até a cidade um pouco da cultura do país homenageado.
Alameda Santos, 1203, Jd. Paulista.
Tel.: (11) 2367-3948.
De segunda a quinta-feira das 12h às 15h e das 17h à 0h. Sextafeira das 12h às 15h e das 17h à 01h. Sábado das 12h à 01h.
Domingos e Feriados das 12h à 0h.
Alameda Jauaperi, 626, Moema.
Tel.: (11) 3476-4650.
De segunda a quinta-feira das 12h às 15h e 18h à 0h. Sexta-feira
das 12h às 15h e das 18h à 01h. Sábados das 12h à 01h.
Domingos das 13h à 0hFeriados das 12h à 0h.
Mais 4 unidades espalhadas pela cidade. Para outros endereços,
consulte o site: www.sisenor.com.br

o



Xcaret: A balada, de ritmos latinos e decoração mexicana, tem esse
nome em homenagem a um dos mais famosos parques de Cancun.
Horário de acordo com a programação. Alameda dos Pamaris, 42,
Moema. Tel (11) 3569-7020.
https://www.facebook.com/groups/259375447426393/?fref=ts

Restaurantes
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o

Don Miguel: casa de comida Tex-Mex (do Texas e do México) com
decoração para reproduzir o clima de uma cidade do interior do
México. Horário de funcionamento sob consulta por telefone. Rua
Itapura, 757, Tatuapé. Tel.: (11) 2097-6383.
www.donmiguelmexicanbar.com.br

o

El Kabong: De segunda a quarta-feira das 18h à 0h30. Quinta, sexta,
sábado e véspera de feriado das 18h às (à) 01h30. Domingo das 16h à
0h. Rua Mateus Grou, 15, Pinheiros. Tel.: (11) 3064-9354.
www.elkabong.com.br

o

El Mariachi: Comida mexicana com música ao vivo. De segunda a
quarta-feira das 18h à 0h. Quinta e sexta-feira das 18h às 2h30.
Sábado e domingo das 12h ás (às) 2h30. Rua dos Pinheiros, 412,
Pinheiros. Tel.: (11) 3081-0055.
www.cantinaelmariachi.com.br

o

Viva México: a característica do restaurante é a culinária
descomplicada com a presença do molho picante. Todos os dias das
12h à 01h. Rua Fradique Coutinho, 1122, Vila Madalena. Tel.: (11)
3032-0901.
www.vivamexico.com.br.

o

Yucatan: De terça a quinta-feira das 12h às 15h e 18h às 24h (à 0h).
Sexta-feira das 12h às 15h e das 18h às 02h. Sábado das 12h às 02h.
Domingo das 12h às 24h. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 393, Itaim
Bibi. Tel.: (11) 3846-3505.
www.yucatan.com.br

Clubes, Associações e Centros Culturais

o

CELACC – Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e
Comunicação: centro de estudos da USP, entre os objetivos estão: “a
promoção e realização de pesquisa, cursos, seminários, consultorias,
edição de publicações e outras atividades de natureza acadêmica; a
criação de um acervo documental sobre cultura brasileira e latinoamericana”. Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Prédio 9 - sala 08
- Cidade Universitária, Butantã. Tel.: (11) 3091 4327.
www.usp.br/celacc

o

Espaço Cultural Latino Americano: atua na área cultural e de pesquisa.
A programação do local conta com apresentações musicais, debates e
confraternizações. Rua Abolição, 244. Bixiga. Horário para visitação
varia de acordo com a programação. Tel.: (11) 3104-7401.
culturalatiamerica.blogspot.com.br

o

Memorial da América Latina: o conjunto arquitetônico projetado por
Oscar Niemeyer abriga rico acervo de obras latino-americanas que vão
de artesanatos a obras-primas de artistas consagrados. Av. Auro
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Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Terça a domingo das 09h
às 18h. Tel (11) 3823-4600.
www.memorial.org.br



Festas e eventos

o

Dia de los muertos: Uma das principais celebrações mexicanas, no dia
02 de novembro, enquanto os brasileiros relembram seus conhecidos
que morreram com pêsames, os mexicanos o fazem com muita festa e
alegria. As famílias oferecem aos mortos muitas flores e guloseimas. O
comércio oferece diversos produtos que remetem amorte, em especial
caveiras. As crianças aproveitam os confeitos que também são
produzidos em formato de caveira. Na cidade de São Paulo,
estabelecimentos mexicanos celebram essa famosa festa do país no
mês de novembro.

o

Tequilada da Poli: Festa universitária promovida pela Universidade de
São Paulo, duas vezes ao ano, com o objetivo de oferecer a iguaria
mexicana pelo melhor custoe benefício aos jovens que a frequentam.
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NIGÉRIA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
O fluxo migratório dos europeus no início do século XX contribuiu para a
formação da cultura brasileira. Hoje o mesmo acontece com o novo fluxo que a
cidade de São Paulo recebe, pessoas vindas de países africanos, latinos e asiáticos em menor número que os imigrantes do século passado – buscam bons postos de
trabalho e segurança. Entre eles, estão os nigerianos. Em 2008, a polícia federal
registrava cerca de 1.100 imigrantes, a maioria deles situados em São Paulo.

Costumes
Brasil e Nigéria compartilham o mesmo sentimento: a paixão pelo futebol. O
esporte é o mais popular entre os jovens, seguido de atletismo, corrida e boxe.
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Outros esportes, como o hóquei, o basquete e o tênis de mesa também fazem fama
entre os nigerianos.
A vida em família na Nigéria é muito ligada a questões étnicas e religiosas e
divide-se entre a vida rural e nas grandes cidades. Na Nigéria ainda é muito comum
que as mulheres sejam responsáveis por cuidar da casa e dos filhos, enquanto o
homem trabalha fora, no ambiente urbano muitas vezes as mulheres também
trabalham foram e acumulam funções. Em algumas regiões do país é comum a
prática de poligamia, casamento com até quatro mulheres, embora a lei nigeriana
não reconheça esse tipo de união.
A arte também está muito presente no cotidiano dos nigerianos, alguns
utensílios domésticos são feitos em barro, mulheres decoram roupas, móveis e
trajes para festas. Muitos músicos nigerianos desenvolvem seus instrumentos,
Lagos, a maior cidade da Nigéria é um cenário inovador de música na África, lá foi
descoberto o talento de Fela Kuti Ransome, o artista foi responsável por criar um
novo ritmo musical, o Afrobeat, uma mistura de jazz com música africana.

Relação com Futebol
A primeira Copa disputada pela seleção nigeriana foi a de 1994, nos Estados
Unidos, na qual o país surpreendeu ao vencer a Bulgária por 3x0 na estreia e foi o
primeiro colocado do grupo, mas na fase do mata a mata, perdeu nas oitavas de
final para a Itália. Embora tenha sido derrotada na Copa, dois anos mais tarde a
seleção conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1996. A Nigéria voltou a
conquistar uma vaga na fase eliminatória na Copa de 1998, na França.

Hábitos Alimentares
Os principais ingredientes nos pratos nigerianos são mandioca, inhame,
batata doce e arroz. Em geral a comida é bem apimentada, os molhos picantes
acompanham peixe, carne ou frango.
Os hábitos alimentares variam de acordo com a região, por exemplo, ao
norte do país é mais comum encontrar refeições a base de grão como o tuwo da
miya, um mingau de sorgo com molho picante a base de vegetais. Enquanto ao sul
da Nigériasão mais populares os pratos com alimentos de raízes, como inhame e
gari, uma farinha feita a partir de mandioca. A comida nigeriana é chamada de
Chop.
Apesar das diferenças culturais na Nigéria, um costume é bem comum em
todo o país, para se alimentar não são utilizados utensílios, a comida é servida em
uma cesta e as pessoas usam apenas a mão direita. Outro hábito é a reunião
familiar para o jantar, na qual o ancião é o primeiro a se servir, porém esse
costume já se perdeu um pouco nas grandes cidades pela dificuldade de reunir a
família em um mesmo horário.

A Nigéria na Cidade de São Paulo
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Consulado

o

A Nigéria não tem consulado na cidade de São Paulo, em caso de
necessidade deve-se entrar em contato com a embaixada camaronesa,
em Brasília.
Embaixada da Nigéria:
Av. Das Nações – Lt05. Brasília
Telefone: (61) 3332-1823 / 3226-5192
Horário: de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h30 e das 14h30 às
15h45
Site: www.nigeriaembassy-brazil.org



Bares e baladas

o

Afrikan Beer & Music: decoração do bar é dedica ao continente
africano, com elementos que remetem a diversos país da África.
Embora o tema seja África, as bandas que lá se apresentam tocam
sons brasileiros como pagode e sertanejo. Quarta e quinta-feira das
17h às 23h30. Sexta-feira das 18h às 04h30. Sábado das 22h às 05h.
Avenida Octalles Marcondes Ferreira, 298, Jurubatuba. Tel.: (11)
5521-1777.
http://afrikanbeer.com.br.



Restaurantes

o

Biyou’Z: Restaurante camaronês que traz pratos da culinária africana
em geral. É possível provar também pratos do Senegal, Angola,
Congo, Nigéria e Tanzânia. O prato de Ndole é o mais pedido,
composto por molho de carne, folha de boldo e amendoim cozido
acompanhado de banana. Horário: das 12h às 23h. Alameda Barão de
Limeira, 19-A, Centro. Tel.: (11) 3221-6806.
http://biyouzresto.com.br.
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Devido a instalação de imigrantes africanos na região central, é possível
encontrar alguns restaurantes nigerianos pelas ruas que circundam a Avenida São
João.

o

Restaurante 1:
Alameda Barão de Limeira, 33, Centro.

o

Restaurante 2:
Rua Vitória, 573, Centro.

o

Restaurante 3:
Rua Conselheiro Nébias, 103, Centro.



Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Associação Cultural Cachuera!: possui rico acervo de entrevistas,
depoimentos, fotografias e vídeos de danças, narrativas, música de
manifestações da cultura afro. Horário: das 10h às 18h (necessário
agendamento). Rua Monte Alegre, 1094, Perdizes. Tel.: (11) 38728113.
www.cachuera.org.br

o

Casa das Áfricas: mantém exposição permanente com objetos
africanos, além disso promove cursos e uma séria de atividades para
promover a cultura afro. Horário: segunda a sexta-feira das 09 às 17h,
sábado das 09h às 16h.. Rua Harmonia, 1150, Vila Madalena. Tel.:
(11) 3801-1718.
www.casadasafricas.org.br

o

Centro Cultural Africano: criado para preservar a memória e a cultura
africana e apresentar à sociedade as contribuições dos africanos na
construção do Brasil. Visitas sob agendamento. Rua Gaspar Ricardo
Júnior, 112, Barra Funda. Tel.: (11) 3392-7228.
www.centroculturalafricano.org.br

o

Museu Afro Brasil: o museu reúne pinturas, gravuras, fotos, esculturas
vídeos e documentos de artistas brasileiros e estrangeiros com o
intuito de desconstruir o estereótipo do negro no Brasil. . Terça a
domingo das 10h às 17h. Av. Pedro Álvares Cabral – Parque do
Ibirapuera. Tel.: (11) 3320-8900
www.museuafrobrasil.org.br
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Festas e eventos

o

Festa do Divino: promovida pela Associação Cultural Cachuera!, a
festa promovida entre maio e junhocria um elo entre São Paulo e
Maranhão, recriando na cidade a tradicional festa maranhense ligada a
mulheres de religiões afro-brasileiras. Rua Monte Alegre, 1.094,
Perdizes. Tel.: (11) 3872-8113.

o

Festa do Rosário: todo ano entre os meses de maio e junho, a Igreja
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França
resgata costumes dos ancestrais africanos que viveram no bairro da
Penha. Durante o ano, a comunidade também recebe shows de afro
music e promove pequenos eventos.Largo do Rosário, s/n. Penha.
Tel.: (11) 2306-3369.

o

Festa da Mãe Negra: no mês de maio, a paróquia Nossa Senhora da
Achiropita, no bairro do Bixiga, promove a festa que conta com
celebrações com elementos da cultura negra, canto, dança, feira de
artesanato e feijoada. Rua Treze De Maio, 478, Bixiga. Tel.: (11)
3283-1294.
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PORTUGAL
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
A história da imigração portuguesa na cidade de São Paulo começa por volta
do século XVI quando em 1500 houve a primeira missa dos jesuítas em uma
pequena casa,que mais tarde se tornaria o Pateo do Collegio.
Formou-se então ao redor da mesma uma pequena vila que servia de
passagem para os bandeirantes,que na épocabuscavam riquezas minerais e
indígenas para escravização (anos mais tarde o trabalho escravo seria substituído
por negros).
Com a distância da cidade do centro político e econômico que na época era
no litoral, a imigração portuguesa só teve força anos depois, em meados do século
XIX, com a chegada da produção de café. Apesar de muitos portugueses se
instalarem nos centros urbanos da cidade que crescia rapidamente, muitos
portugueses de baixa renda foram trabalhar junto a outros imigrantes em lavouras
cafeeiras.
Por conta da colonização do país, os portugueses se instalaram em diversos
bairros da cidade de São Paulo como, por exemplo, Chácara Santo Antônio,
Ipiranga, Itaim Bibi, Pari, entre outros.

Relação com Futebol
Portugal começou a participar da Copa do Mundo na sua segunda edição, em
1934. No mundial de 1966 teve destaque em todas as fases, porém foi
eliminadapela anfitriã e futura campeã da época, a Inglaterra.
As quatro vezes seguintes em que Portugal se qualificou para a Copa do
Mundo foram em: 1986, 2002 (eliminadas ainda na fase de grupos), em 2006
(conquistando o 4º lugar depois de perder para a anfitriã Alemanha) e em 2010,
onde foi eliminado nos oitavos de final pela Espanha.
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A seleção portuguesa tem atualmente uma presença constante nos lugares
de topo do Ranking Mundial da FIFA. No Euro 2000 atingiu as meias-finais, no Euro
2004 atingiu a final e no Mundial de 2006 ficou em 4º lugar.
Um dos destaques da seleção portuguesa é o jogador Cristiano Ronaldo, que
ganhou a Bola de Ouro 2013 como melhor jogador.

Portugal na Cidade de São Paulo


Consulado de Portugal

o

Rua Canadá, 324 – Jardim América
Telefone: (11) 3084-1800
Horário: De segunda a sexta, das 09h às 15h
Site: www.consuladoportugalsp.org.br



Bares e baladas

o

Taberna 474: Umlugar dedicado a comidas, petiscos e ao comércio de
vinhos e comes e bebes português. Segunda-feira das 12h às 15h e
das 18h às 23h. De terça a quinta-feira das 12h às 15h e das 18h às
23h30. Sexta-feira das 12h às 16h e das 18h às 00h. Sábado das 12h
à 0h. Domingo das 12h às 19h. Rua Maria Carolina, 474, Jardim
Paulista. Tel.: (11) 3062-7098
www.taberna474.com.br/

o

Adega Santiago: Com sua cozinha dedicada a cozinha ibérica, a casa
estabeleceu-se como um dos melhores bares-restaurantes da cidade.
Possui uma ótima carta de vinhos e um cardápio português variado e
uma filial no Shopping Cidade Jardim.Segunda-feira das 12h às 15h e
das 18h às 23h. De terça a quinta-feira das 12h às 15h e das 18h às
22h. Sexta e sábado das 12h às 00h30. Domingo das 12h às 22h. Rua
Sampaio Vidal, 1072, Jardim Paulistano. Tel.: (11) 3081
5211www.adegasantiago.com.br

o

Casa Portuguesa:Além do bacalhau que é o prato mais solicitado, o
estabelecimento possui um pequeno empório, que vende alheiras,
compotas e pastéis de Coimbra.De segunda a sexta-feira das 11h30 às
15h30. Sábado das 11h30 ás16h. Rua Cunha Gago, 656, Pinheiros.
Tel.: (11) 3819-1987
www.casaportuguesa.com.br
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Restaurantes

o

Bacalhau, Vinho & Cia: O ambiente saudosista propõe uma viagem a
Lisboa por meio de um quadro com imagens da cidade. Possui mais de
16 cardápios feitos com bacalhau. Domingo e segunda-feira das 11h30
às 17h. De terça a sábado das 11h30 às 23h30. Rua Barra Funda,
1067, Barra Funda. Tel.: (11) 3666-0381
www.bacalhauevinho.com.br/

o

A Bela Sintra: O bacalhau também faz parte de vários pratos do
cardápio, além de carnes e frutos do mar, como a perna de cordeiro
com feijão branco, bife à bela Sintra (grande sugestão da casa). De
segunda a sexta-feira das 12h às 15h30 e das 19h à 01h. Sábado e
domingo das 12h às 23h30.Rua Bela Cintra, 2325, Consolação.Tel.:
(11) 3891-0740
www.abelasintra.com.br/

o

Tasca da Esquina: Filial paulista do restaurante homônimo de Lisboa,
possui conceito que segue o da matriz e é conhecida por servir
receitas típicas portuguesas com uma releitura mais rústica e
descontraída. De segunda a sábado das 12h às 15h e das 19h às
23h30. Domingo das 12h às 17h. Alameda Itu, 225, Jardim Paulista.
Tel.: (11) 3262-0033
http://www.tascadaesquina.com/

o

Da Terrinha: Destaque para seu ambiente que é decorado por móveis
de madeira e produtos típicos de Portugal em suas prateleiras. Em seu
cardápio além do das variações do bacalhau é possível encontrar
ótimas sobremesas como o Sericaia do Alentejo. De terça a quintafeira das 12h às 15h. Sexta e sábado das 12h às 15h e das 19h30 às
23h30. De domingo, das 12h às 17h. Alameda dos Aicás, 1501,
Moema. Tel.: (11) 5096-2569
http://restaurantedaterrinha.com.br/

Clubes, Associações e Centros Culturais

o

Museu da Língua Portuguesa: Museu interativo sobre a língua
portuguesa, que trata da origem, história e a evolução contínua da
nossa língua. De terça a domingo das 10h às 18h (última terça-feira
do mês até às22h). Praça da Luz, s/nº, Centro. Tel.: (11) 3322-0080
http://www.museulinguaportuguesa.org.br/

o

Clube Português: Criado para ser um centro de lazer lusíada, hoje o
clube promovendofestas e bailes com estilo português e aluga seus
espaços para eventos. Funcionamento conforme agenda e eventos.
Rua Turiassu, 59, Perdizes. Tel.: (11) 3666-3035
http://www.clubeportuguessp.com.br/
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o

Associação Portuguesa de Desportos: Clube poliesportivo que tem
como modalidade esportiva principal o futebol. Possui quadras, anexo
o estádioe um museu com a história do time. Rua Comendador Nestor
Pereira, 33, Canindé. Tel.: (11) 2125-9400
http://www.portuguesa.com.br/

o

Casa de Portugal: A Casa de Portugal dispõe de um patrimônio que
ressalta a tradição e a preservação dos valores históricos, culturais e a
presença dos portugueses em São Paulo. De segunda a sexta-feira das
9h às 12h e das 13h às 17h30. Avenida da Liberdade, 602, Centro.
Tel.: (11) 3209-5554
http://www.casadeportugalsp.com.br/

Festas e eventos

o

Abril em Portugal: Geralmente realizada na Casa de Portugal. Nessa
festa comem peixe e bebem vinho ao som de fados e viras.Avenida da
Liberdade, 602, Centro. Tel.: (11) 3209-5554
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/188-festaspopulares-em-sao-paulo

o

Festa de Santo Antônio: Festa típica portuguesa que acontece no
bairro de Chácara Santo Antoniona zona de sul de São Paulo com
músicas, danças, comidas típicas e decoração lusa. Rua do Estilo
Barroco, 77 - Cj. 03, Chácara Sto. Antônio. Tel.: (11) 5181-6774
Dias 07 e 08 de junho de 2014 (acontece sempre aos meses de junho)
http://www.institutocidadessaudaveis.org.br/#!sobre-3/c2356
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RÚSSIA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
A imigração russa no Brasil tem mais de 100 anos contendo registros na
primeira metade do século XIX, e alguns outros no século XX. Os primeiros
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imigrantes russos, em sua grande parte camponeses sem terra, fundaram no
estado do Rio Grande do Sul uma povoação chamada Campina das Missões.
Já por volta de 1917 com as ondas de guerras civis na Rússia e
posteriormente após a Segunda Guerra Mundial (por volta de 1945) mais 100 mil
imigrantes russos vieram para o Brasil e espalharam-se por vários estados
brasileiros como Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, onde hoje concentra sua
maior parte.
Na cidade de São Paulo podemos ver sua influência em bairros como:
Ipiranga, Mooca, Pirituba, Vila Alpina, Vila Prudente e Vila Zelina.
No bairro da Vila Zelina costuma-se realizar festas temáticas em
homenagens aos seus imigrantes do Leste Europeu e também da Rússia em vários
períodos do ano, principalmente em outubro, mês do seu aniversário. Nesse bairro
é possível encontrar pequenos empórios com delícias russas, tais como piroshki,
varênki, kvas, chás russos etc, além de igrejas que até rezam em russo.

Relação com Futebol
O time oficial da Rússia surgiu após a dissolução da Seleção da CEI (Seleção da
Comunidade dos Estados Independentes), criada apenas para disputar a Eurocopa
de 1992. Assim, a Copa do Mundo de 1994 foi o seu primeiro torneio oficial
internacional disputado sob o nome “Rússia”.
Porém, nas Copas de 1994 e em 2002 foram desclassificados na primeira fase.
Para as Copas do Mundo de 2006 e 2010 não conseguiram se classificar para a
disputa e agora, em 2014, sua estréia- após um longo período de ausência - está
marcado para 17 de junho, na Arena Pantanal, em Cuiabá, contra a Coréiado Sul.
Em 2018 classificou-se automaticamente por ser o próximo país a receber o
evento.

A Rússia na Cidade de São Paulo


Consulado Geral da Federação da Rússia em São Paulo
o Avenida Lineu de Paula Machado, 1366, Jardim Everest
Telefone: (11) 3814-4100
Horário: Segunda, quarta e sexta-feira das 09h às 13h
Site: www.sao-paulo.mid.ru/Pt/index_pt.html
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Bares e baladas

o





Lebowski: Barinspirado no filme "O Grande Lebowski", filme "cult" dos
Irmãos Coen lançado em 1998. O cardápio de drinks é baseado na
vodca com várias versões do drinque White Russian. Sexta e sábado
das 23h às 5h. Rua Barra Funda, 1.070, Barra Funda. Tel.: (11)
98057-0008
www.lebowskisp.com.br

Restaurantes

o

Camarada Bistrô: O Camarada Bistrô resgata e oferece a típica comida
russa, com sua grande variedade de ingredientes e sabores
(principalmente o agridoce). De terça a sexta-feira das 12h às 15h e
das 18h à 0h. Sábado das 12h30 às 16h30 e das 19h à 0h. Domingo
das 12h às 16h30. Rua Doutor Melo Alves, 74, Jardim Paulista. Tel.:
(11) 2579-3263
www.camaradabistro.com

o

Nostrôvia Culinária Russa: Especializada na modalidade “delivery”, foi
criada por um grupo familiar de imigrantes russos e elabora seus
produtos através de receitas originais com mais de 60 anos de
tradição. Não possui espaço físico para atendimento. De segunda a
sexta-feira das 9h às 18h. Sábado das 9h às 13h. Tel.: (11) 37779044.
www.nostrovia.com.br

Clubes, Associações e Centros Culturais
o Associação Russo Brasileira: Entidade cultural sem fins lucrativos com
o objetivo de unir as Comunidades Russas presentes no Brasil e
perpetuar a cultura, tradições e língua russas. Tel.: (11) 98253-5639
www.associacaorussobrasileira.com.br
o Clube de Cultura Russa: Tem como objetivo ensinar a língua e cultura
russas em todos os seus aspectos, bem como ampliar conhecimentos
na área científica e cultural. De segunda à (não há crase) sexta-feira
das 14h às 19h. Sábados das 09h30 às 13h. Av. São João 324, conj.
104, Centro. Tel.: (11) 3333-0891
www.cursoderusso.com
o Tchayka – A Casa da Rússia: Localizadona Vila Madalena, a casa
promove cursos de russo e representa a GITIS, Academia Russa de
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Teatro, no Brasil. possui uma loja de artesanato russo e uma agência
de viagens especializada. De segunda à sexta-feira das 9h às 18h. Rua
Purpurina, 59, Vila Madalena. Tel.: (11) 3097-0737
www.tchayka.com.br



Festas e eventos

o

Feira do Leste Europeu: Essa é uma das festas organizadas pela
Associação Amoviza (Associação dos Moradores e Comerciantes do
Bairro da Vila Azelina), bairro conhecido por abrigar cultura e as
memórias de comunidades russas e de outros países do Leste
Europeu. Ocorre no mês de março. O aniversário do bairro ocorre em
outubro e conta com danças folclóricas, artesanatos e comidas típicas.
das 10h às 17h – Rua Aracati Mirim. Endereço da Amoviza: Rua das
Giestas, 966, Vila Zelina. Tel.: (11) 98253-5639
www.amoviza.org.br
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SUÍÇA
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
Com um histórico de imigração antigo, os suíços foram os primeiros
imigrantes europeus a se estabelecerem no Brasil, depois dos portugueses. Em
1557 há os primeiros registros de imigrantes vindos de Genebra em busca de
liberdade religiosa.
Por volta de 1820 a crise econômica europeia trouxe ao Brasil cerca de 2 mil
imigrantes suíços que fundaram sua primeira colônia na região hoje conhecida
como Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Outra parte dos imigrantes dirigiu-se ao sul
do país durante todo o século XIX e ajudou na fundação da Colônia Dona Francisca,
onde hoje é conhecida por Joinville, em Santa Catarina.
Outras pequenas colônias foram fundadas no Amapá, Espírito Santo, Rio
Grande do Sul e em São Paulo.
Por volta de 1888, foi fundada a colônia Helvética na cidade de Indaiatuba,
interior do estado de São Paulo, onde hoje é possível encontrar traços das tradições
suíças, como,por exemplo, a festa de comemoração em 1º de Agosto. Na cidade de
São Paulo é possível encontrar alguns povos e descendentes suíços no bairro de
Pinheiros.

Relação com Futebol
A Suíça é conhecida por ter uma equipe forte no quesito defesa. Em 2006, o
time da Suíça foi eliminado da competição sem sofrer nenhum gol, perdendo para a
Ucrânia somente nos pênaltis econseguindo assim, um recorde na história das
Copas do Mundo.
Assim como na Copa do Mundo de 2010. Eles não sofreram gols até o jogo
contra o Chile, na segunda partida (fase grupos) estabelecendo um recorde em
Copas do Mundo de minutos consecutivos sem sofrer gols.
A quinta edição da Copa do Mundo, em 1954, foi sediada pela Suíça, mas foi
vencida pela Alemanha Ocidental (3x2 contra a Hungria). Até hoje o melhor
resultado da Suíça em Copas do Mundo foi em 1950 quando alcançou o 6º lugar na
classificação geral.
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A Copa do Mundo de 2014 será a décima disputa do time suíço em um
campeonato mundial, sendo o segundo em terras brasileiras.

A Suíça na Cidade de São Paulo


Consulado Geral da Suíça

o

Av. Paulista 1754, 4° andar – Bela Vista
Telefone: (11) 3372-8200
Horário: De segunda à sexta-feira das 09h às 11h30
Site: www.eda.admin.ch/saopaulo



Bares e baladas
o Na cidade de São Paulo não existe um bar ou uma festa típica Suíça.
Existem bares com estilos e influência de outros países com
as
mesmas línguas da Suíça, como alemães, franceses e
até italianos.
Na cidade de Indaiatuba (interior de São Paulo)
existe uma festa
típica (escrita melhor no item “festas e eventos”) onde o público tem
acesso às comidas e bebidas típicas do país.



Restaurantes
o

Florina: Possui receitas com cremes, embutidos e batatas tão
característicos da cozinha Suíça, há também saladas e sugestões com
peixes. Seu ambiente é instalado em uma aconchegante casa com
lareira para os dias frios e um vistoso jardim para as noites quentes de
verão. De terça a quinta-feira das 19h às 00h. Sexta e sábado das 19h
à 1h. Domingo das 12h30 às 16h. Rua Cristóvão Pereira, 1220, Campo
Belo. Tel.: (11) 5041-5740
www.florina.com.br

o



Restaurante Hannover Fondue: Há 25 anos o Hannover é referência
em FonduePara manter a exclusividade a cada ano a casa busca na
Europa as últimas novidades e por isso, abre no período de Março à
(a) Dezembro e no período em que estão fechados estudam novas
técnicas. Todas as noites a partir das 18h até o último cliente. Avenida
Cotovia, 445, Moema. Tel.: (11) 5561-5411
www.restaurantehannover.com.br

Clubes, Associações e Centros Culturais
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o

Associação Suíça de Beneficência Helvetia: Fundada em 1880, tinha o
objetivo de ajudar os imigrantes suíços perante as dificuldades da
época. Atualmente, ainda exerce suas funções filantrópicas agora
oferecendo um lar aos idosos que optam vivernum ambiente de maior
sociabilidade ou acolher aos que não tinham mais onde morar. Está
localizado no município de Campo Limpo Paulista. Escritório: Av.
Indianópolis, 3145 - Sala 6, Jabaquara. Tel.: (11) 50712910www.beneficencia-suica.com.br/index.html

o

Clube Esportivo Helvetia: Criado em 1962, por iniciativa da Sociedade
Suíça de Beneficência Helvetia. Atualmente possui 440 sócios, mais de
2000 associados quadras e piscinas para a prática de esportes e lazer.
Av. Indianópolis, 3145, Jabaquara. Tel.: (11) 2275-6738
http://home.clubehelvetia.com.br/

o

Associação Suíço-Brasileira de Ajuda à Criança: Fundada em 1993,
pelo casal suíço Hans Jürgen Martin, e sua esposa Margrit Martin. Hoje
ajuda crianças portadoras de surdez. Rua Dr. Armando da Silva Prado,
191, Jardim Bélgica. Tel.: (11) 5548-1646
www.brascri.org.br/pt/

Festas e eventos

o

Dia Nacional – 1º de Agosto (minúsc.): Todo ano na colônia Helvetia
em Indaiatuba (interior de São Paulo) acontece a tradicional festa da
Tradição que comemora a independência da nação suíça. A festa conta
com apresentações folclóricas, danças, músicas, jogos e comidas
típicas da Suíça. A festa é comemorada todo primeiro domingo de
Agosto na própria colônia. Rodovia Santos Dumont, saída 62 Alameda Antônio Ambiel, 895, Bairro Helvetia, Indaiatuba – Tel.: (19)
3885-0219 – horário comercial
http://www.helvetia.org.br/
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URUGUAI
Histórico da Imigração na cidade de São Paulo
O número de imigrantes uruguaios no Brasil não é tão expressivo, a não ser
pela região Sul do Brasil, onde está concentrada a maior parte do fluxo turístico e
imigratório de pessoas vindas do Uruguai. A maioria dos imigrantes se concentra
em atividades comerciais na região da fronteira com o Rio Grande do Sul, porém
dados de que cerca de 100% dos visitantes que vão ao estado, cerca de 70% pelo
menos são uruguaios.

Relação com Futebol
O esporte preferido dos uruguaios e coincidentemente dos brasileiros
tambémé o futebol. Esse é o esporte com o maior número de torcedores por todo o
país. As duas equipes são o Club Atlético Peñarol e o Club Nacional de Football de
Montevidéu. Porém o futebol do país atravessa um período sem muitas
comemorações, já que faz alguns anos que seus grandes times não ganham um
campeonato de peso.

O Uruguai na Cidade de São Paulo


Consulado do Uruguai
o

Rua Estados Unidos, 1284 – Jardim América
Telefone: (11) 2879-6600 / 3085-5941
Horário: de segunda a sexta das 09h às 15h
Site: http://www.consulados.com.br/uruguai/
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Bares e baladas
Não encontrado.



Restaurantes
o

El Tranvía: Restaurantetipicamente uruguaio localizado em uma viela
estreita como um corredor de bonde (“tranvía” em espanhol). De
segunda a quinta-feira das 12h às 15h e das 18h às 0h. Sexta e
sábado das 12h às 0h. Domingo das 12h às 17h. Rua Conselheiro
Brotero, 903, Santa Cecília. Tel.: (11) 3664-8313.
http://www.eltranvia.com.br

o

El Uruguayo: Churrascaria que, além de cervejas, vinhos e a carne
assada à moda uruguaia, traz alguns dos principais elementos da
cultura do país através das artes plásticas de artistas do Uruguai. De
segunda a quinta-feira das 12h às 16h e das 18h às 0h. Sexta a
domingo das 12h às (à) 01h. Av. Copacabana, 166, Alphaville. Tel.:
(11) 4195-6784 / 3120-4833.
http://www.eluruguayo.com.br/



Clubes, Associações e Centros Culturais
o

Memorial da América Latina: Galeria Marta Traba, Salão de Atos
Tiradentes e Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro: de terça a
domingo, das 9h às 18h; Biblioteca Latino-americana: de segunda a
sexta, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h. Av. Auro Soares de
Moura Andrade, 664, Barra Funda. Tel (Tel.:) (11) 3823-4600
www.memorial.org.br



Festas e eventos
Não encontrado.
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