São Paulo Além das Baladas – Samp
a, o Musical
Aí você lê esse título e pensa: “odeio musicais, vou pular esse post”…Mas se eu fosse você, não faria isso não.
Dá uma paradinha e quem sabe você não muda de opinião?
Se você já conhece a cidade de São Paulo sabe que a noite de Sampa é bem conhecida pelas suas boates,mas
de uns tempos pra cá a cidade está se transformando na Broadway brasileira. Com muitos musicais e novas
casas de espetáculo, São Paulo ferve de atrações para quem quer mais do que “baladas, meu”.
Eu e a Raquel do Divas que Viajam queríamos descobrir algo novo e fomos convidadas pela Terra da Garoa
(agora Cabaret Brazil) a conhecer a casa de espetáculos onde no mesmo local você assiste ao Musical Sampa e
degusta um menu incrível ao longo da noite.
O espaço Cabaret Brazil fica no coração de São Paulo na Avenida São João 555, quase esquina com a
Av.Ipiranga e é super fácil de chegar. Nós fomos de metrô, descemos na estação República (linha vermelha) e
andamos só uns 5 minutos ?
Como Funciona?
Você pode adquirir o ingresso diretamente no site e os preços variam de acordo com o local escolhido para
assistir o espetáculo e depois é só chegar no dia escolhido.
A casa abre às 20h da noite e o musical começa às 22h, porém o serviço de jantar começa a ser servido a partir
de 20h mesmo e encerra pelo menos 15 minutos antes do musical começar. Então, não adianta chegar somente
para o show #FicaADica
Ao chegarmos fomos muito bem recebidas pela hostess e fomos levadas até a nossa mesa.Automaticamente
uma atendente veio para saber o que gostaríamos de beber e em poucos minutos trouxe a entrada.
O Jantar
O cardápio, assinado pelo competente chef André Boccato, traz uma surpreendente releitura do jantar oferecido
pela tradicional família Prado, aos modernistas na Semana de Arte de 1922.
A entrada continha Crème de Queijo, Patê de Ervas, Manteiga de Páprica, Mussarella de Búfala & Tomate Seco,
Lascas de Queijo Parmesão, Carpaccio de Salmão Defumado com Queijo Ralado e Alcaparras,Presunto de
Parma, Salame, Linguiça Curada, Copa. Enfi, tudo muito delicioso.
Logo após é oferecido o menu para que escolhêssemos o prato principal e a sobremesa.
Eu fui de Tournedo Brecheret: Medalhão de Filé Mignon Grelhado, Foie Gras, Azeite de Trufas sobre Batata
Rosti e Molho Malbec e de sobremesa pedi Panna Cotta de Baunilha com Couli de Morango. Pode voltar pra
esse dia, produção?
Ao terminarmos o prato principal, está quase na hora do musical começar, então os pratos são recolhidos e o
show começa.
O Show
Em pouco mais de uma hora você vive um momento único onde artistas interpretam e cantam lindamente
músicas conhecidas e te remetem ao início do século XX. Que delícia é você poder assistir e “participar”de um
espetáculo assim. Os artistas te convidam a cantar e viver junto com eles a São Paulo daquele tempo.

“O Musical é o espetáculo exclusivo e criado especialmente ao Conceito da Marca e que ajuda a alimentar a
História do Centro que se encontra: Arte, Cultura e a História de São Paulo e do Brasil, sob influência marcante
da Semana de Arte Moderna de 1922.”
Quando o show termina você fica com aquele gostinho de quero mais, mas aí você se lembra que ainda falta a
sobremesa e ela chega lindamente para fechar a sua noite com chave de ouro.
Acabou-se o que era doce…
E eu termino esse post dizendo que vale muito a pena fazer esse super programa em São Paulo. Aproveite a
noite e conheça a cidade da terra da garoa além das baladas da Vila Madalena. Vá assistir a um musical mara e
experimentar novos sabores (e que sabores…).
E você? Conhece o espaço Terra da Garoa? Já assistiu o musical? O que achou?
Serviço:
Avenida São João, 555
CEP 01035-000 – Centro
São Paulo – SP
011 3361-3538
Venda de ingressos de segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, em dias de espetáculo a bilheteria estará aberta
até as 22h
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