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ACONTECE 
Famosa por ser a capital dos negócios, São Paulo também oferece as 

mais diversas opções de cultura e lazer, com eventos gastronômicos e 

esportivos, teatros, exposições, grandes feiras, shows e festivais, entre 

muitos outros. Em meio a tantas possibilidades, a equipe das Centrais 

de Informação Turística da São Paulo Turismo selecionou para você al-

gumas atividades agendadas para este mês; assim conseguirá aprovei-

tar de tudo um pouco e explorar cada vez mais esta incrível metrópole!

Well-known as the business capital, São Paulo also offers a variety of cul-

tural and entertainment options, with sports and gastronomic events, 

theaters, exhibitions, fairs, concerts and festivals, and many others. With 

so many possibilities, the Tourist Information Centers team of São Paulo 

Turismo selected for you some activities planned for this month; so you 

get to enjoy a little of everything and explore this amazing metropolis!

Conocida como la capital de los negocios, São Paulo también ofrece las 

más diversas opciones de cultura y entretenimiento, con eventos gas-

tronómicos y deportivos, teatros, exposiciones, grandes ferias, shows y 

festivales, entre muchos otros. En medio de tantas posibilidades, el equipo 

de los Centros de Información Turística de São Paulo Turismo seleccionó 

para usted algunas actividades programadas para este mes; ¡así conseguirá 

aprovechar todo un poco y explorar cada vez más esta increíble metrópoli!

Para outras opções de eventos na cidade, acesse:

For more options of city events, access:

Para otras opciones de eventos en la ciudad, acceda:

www.cidadedesaopaulo.com
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ESPECIAL / SPECIAL
ESPECIAL

Uno de los más exitosos de la mú-

sica clásica, el cantante celebra 

sus 60 años de vida con varios es-

pectáculos. Andrea Bocelli grabó 

diez óperas, muchos temas popu-

lares, ganó numerosos premios y 

este es su quinto paso por Brasil.

29/09. Sábado, 21h.

Allianz Parque

Avenida Francisco Matarazzo, 

1705 - Água Branca

R$ 150 – R$ 1800

tudus.com.br

ANNIE, O MUSICAL

A história da peça é baseada nos 

quadrinhos “Annie, uma Peque-

na Órfã”, de Harold Grey, e es-

treou na Broadway em 1977. O 

espetáculo conta com Miguel 

Falabella como Oliver Warbu-

cks, o milionário que recebe a 

órfã Annie, e Ingrid Guimarães, 

interpretando a senhora Hanni-

gan, que comanda o orfanato.

Até 30/09. Quinta e sexta, 21h. 

Sábado, 16h30 e 21h. Domingo, 

15h e 19h.

The story of the play is based 

on the “Little Orphan Annie” 

comics, by Harold Gray, and 

made its Broadway debut in 

1977. The play features Miguel 

Falabella as Oliver Warbucks, 

the millionaire who receives the 

orphan Annie, and Ingrid Gui-

marães, interpreting Mrs. Hanni-

gan, who runs the orphanage.

Until 09/30. Thursday and Friday, 

9pm. Saturday, 4:30pm and 9pm. 

Sunday, 3pm and 7pm.

La historia de la obra está basada 

en la historieta “Annie, una Pe-

queña Huérfana”, de Harold Grey, 

estrenada en Broadway en 1977. 

El espectáculo cuenta con Mi-

guel Falabella como Oliver War-

bucks, el millonario que recibe a 

la huérfana Annie, e Ingrid Gui-

marães, interpretando a la señora 

Hannigan, que dirige el orfanato.

Hasta 30/09. Jueves y viernes, 21h. 

Sábado, 16h30 y 21h. Domingo, 

15h y 19h.

Teatro Santander

Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek, 2041 - Itaim Bibi

Tel.: (11) 4003-1212

R$ 37,50 - R$ 290

ingressorapido.com.br

ANDREA BOCELLI

Um dos maiores sucessos 

da música clássica, o can-

tor comemora seus 60 anos 

de vida em mais um show. 

Andrea Bocelli gravou dez 

óperas, inúmeras músicas 

populares, ganhou diver-

sos prêmios e esta é sua 

quinta passagem pelo país.

29/09. Sábado, 21h.

As one of the greatest clas-

sical music singers, Bocelli 

celebrates his 60 years of life 

with another concert. Andrea 

Bocelli has recorded ten op-

eras, numerous popular songs, 

won several awards and this 

is his fifth tour across Brazil.

09/29. Saturday, 9pm.

Andrea Bocelli
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UFC EM SÃO PAULO 2018

A principal luta da noite será 

entre os dois meio-pesados 

Glover Teixeira, brasileiro, e 

Jimi Manuwa, representando 

a Inglaterra. O evento também 

terá a participação de nomes  

bastante conhecidos pelo pú-

blico, como Renan Barão, Ro-

gério Minotauro, Ketlen Viei-

ra, André Ewell, entre outros.

22/09. Sábado, 19h45. 

The main fight of the night will 

be between two light heavy-

weights Glover Teixeira, Bra-

zilian, and Jimi Manuwa, rep-

resenting England. The event 

will also have the participation 

of names well known by the 

public, such as Renan Barão, 

Rogério Minotauro, Ketlen Vie-

ira, André Ewell, among others.

09/22. Saturday, 7:45pm.

La principal lucha de la noche 

será entre los dos medio pesa-

dos Glover Teixeira, brasileño, 

y Jimi Manuwa, representando 

a Inglaterra. El evento también 

contará con la participación de 

nombres bien conocidos por 

el público, como Renan Barão, 

Rogério Minotauro, Ketlen Viei-

ra, André Ewell, entre otros.

22/09. Sábado, 19h45.

Ginásio do Ibirapuera

Rua Manoel da Nóbrega, 1361  

Paraíso

R$ 87,50 - R$ 900

tudus.com.br

INFANTIL / CHILDREN
INFANTIL

LÁ DENTRO TEM COISA

O musical conta a história de 

Isabel, que no seu aniversário 

de nove anos escolhe ganhar 

de presente a possibilidade de 

viver uma aventura. As músicas 

são do álbum Adriana Partim-

pim, de Adriana Calcanhoto. 

Até 30/09. Sábado e domingo, 16h. 

The musical tells the story of 

Isabel, who on her nine-year 

birthday chooses a chance 

to live an adventure as her 

gift. The songs are from the 

album Adriana Partimpim, 

by Adriana Calcanhoto.

Until 09/30. Saturday and 

Sunday, 4pm.
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El musical cuenta la histo-

ria de Isabel, que para su 

cumpleaños nueve elije 

pedir de regalo la posibili-

dad de vivir una aventura. 

Los temas musicales son 

del álbum Adriana Partim-

pim, de Adriana Calcanhoto. 

Hasta 30/09. Sábado y 

domingo, 16h. 

Teatro Folha

Avenida Higienópolis, 618 

Higienópolis

Tel.: (11) 3823-2323

R$ 20 - R$ 40

teatrofolha.com.br

PEQUENA MAGDALENA

Nesta peça, a personagem 

Magdalena é inspirada pela 

artista mexicana Frida Kahlo. 

A história se passa na vés-

pera do Dia de Los Muertos. 

Após um acidente envolven-

do um importante ritual da 

data, Magdalena e Miguel têm 

a missão de resolver tudo e 

garantir que a festa aconteça. 

Até 30/09. Sábado e domingo, 

17h30.

In this play, the character Magda-

lena is inspired by Mexican artist 

Frida Kahlo. The story takes place 

on the eve of the Day of the 

Dead. After an accident involving 

an important ritual of the date, 

Magdalena and Miguel have the 

mission of solving everything and 

ensuring that the party happens.

Until 09/30. Saturday and Sunday, 

5:30pm.

En esta obra, Magdalena, perso-

naje principal de la obra, es inspi-

rada por la artista mexicana Frida 

Kahlo. La historia transcurre en la 

víspera del Día de Los Muertos. 

Después de un accidente que in-

volucra a un importante ritual de 

la fecha, Magdalena y Miguel tie-

nen la misión de resolver todo y 

garantizar que se celebre la fiesta. 

Hasta 30/09. Sábado y domingo, 

17h30.

Teatro Alfa

Rua Bento Branco de Andrade 

Filho, 722 - Santo Amaro

Tel.: (11) 4003-1212

R$ 20 - R$ 40

ingressorapido.com.br

Pequena Magdalena

©
Si

ss
y 

E
ik

o



1110

TEATRO / THEATER
TEATRO

CONTRARREVOLUÇÃO

Com temas complexos, a 

peça apresenta três perso-

nagens principais que re-

presentam situações polê-

micas, trazendo à tona uma 

discussão sobre a ideia da 

revolução nos dias de hoje. 

Até 22/09. Quarta a sexta, 20h. 

Sábados e feriados, 18h. 

With complex themes, the 

play features three main 

characters representing con-

troversial situations, bring-

ing up a discussion of the 

idea of the revolution today.

Until 09/22. Wednesday to Friday, 

8pm. Saturdays and holidays, 6pm.

Con temas complejos, la obra 

presenta tres personajes prin-

cipales que representan situa-

ciones polémicas, poniendo 

la discusión sobre la idea de la 

revolución en los días actuales. 

Hasta 22/09. Miércoles a viernes, 

20h. Sábados y feriados, 18h. 

Oficina Cultural Oswald de 

Andrade

Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro

Tel.: (11) 3222-2662

Grátis / Free / Gratis

oficinasculturais.org.br

CINDERELLA, O MUSICAL

Um dos clássicos e amados con-

tos de fadas, Cinderella, o Musical 

apresenta grande elenco e pro-

dução impecável. A peça, que 

está em turnê nacional, foi indica-

da aos principais prêmios e tem 

curta temporada em São Paulo.

Até 30/09. Quinta e sexta, 20h. 

Sábado, 16h e 20h. Domingo, 17h. 

Being one of the most classic and 

beloved fairy tales, Cinderella, the 

Musical features a great cast and 

a flawless production. The play, 

which is on national tour, has been 

nominated for major awards and 

has a short season in São Paulo.

Until 09/30. Thursday and Friday, 

8pm. Saturday, 4pm and 8pm. 

Sunday, 5pm.

VISITA AO ESTUDIO MAURICIO 

DE SOUSA PRODUÇÕES

Famoso pela criação da Tur-

ma da Mônica, o cartunista 

Mauricio de Sousa abre as 

portas de sua “casa” para vi-

sitação. Essa é uma inicia-

tiva em comemoração aos 

60 anos do estúdio, que é 

um dos maiores do mundo. 

Na visita, os grupos têm a 

oportunidade de conhecer o 

processo de criação de HQs, 

animações, produtos e even-

tos, e ao final, podem se di-

vertir em um espaço temáti-

co com atrações interativas. 

Até 29/11. Terça a quinta, 

10h e 14h30.

Famous for the creation of 

Monica’s Gang, the cartoonist 

Mauricio de Sousa, opens the 

doors of his “house” for visiting. 

This is an initiative to celebrate 

the 60th anniversary of the stu-

dio, which is one of the largest in 

the world. In the visit, the groups 

have the opportunity to get to 

know the process of creation 

of comics, animations, prod-

ucts and events, and in the end, 

they can have fun in a themed 

area with interactive attractions.

Until 11/29. Tuesday to Thursday, 

10am and 2:30pm.

Conocido por la creación de 

Mónica y su Pandilla, el cari-

caturista Mauricio de Sousa 

abre las puertas de su “casa” 

para visitar. Esta es una ini-

ciativa en celebración por los 

60 años del estudio, que es 

uno de los más grandes del 

mundo. En la visita, los gru-

pos tendrán la oportunidad 

de conocer todo el proceso 

de creación de HQs, anima-

ciones, productos y eventos, 

y al final, podrán divertir-

se en un espacio temático 

con atracciones interactivas.

Hasta 29/11. Martes a jueves, 

10h y 14h30.

Mauricio de Sousa Produções (MSP)

Rua Werner Von Siemens, 111 

Lapa de Baixo

Tel.: (11) 3613-5000 

R$ 75 - R$ 150

visitamauriciodesousa.com.br
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Uno de los más clásicos y ama-

dos cuentos de hadas, Cindere-

lla, el Musical presenta un gran 

elenco y una producción impe-

cable. La pieza, que está de gira 

nacional, fue nominada a los 

principales premios y tiene una 

corta temporada en São Paulo.

Hasta 30/09. Jueves y viernes, 20h. 

Sábado, 16 y 20h. Domingo, 17h. 

Teatro Net SP 

Rua Olimpíadas, 360 - Itaim Bibi

Tel.: (11) 4003-1212

R$ 37,50 – R$ 125

ingressorapido.com.br

UMA COMÉDIA DO ALÉM

Rafa, um anjo da guarda, pre-

cisa convencer Nando de que 

ele está morto. Ao se dar con-

ta do fato, Nando acredita que 

foi vítima de sua esposa e seu 

melhor amigo. A história se de-

senrola entre muitas confusões, 

que só pioram quando chega 

Dagmar, uma médium que vai 

receber o espírito de Nando. 

Até 30/09. Sábado, 21h30. 

Domingo, 19h30. 

Rafa, a guardian angel, must 

convince Nando that he is 

dead. When he realized the 

fact, Nando believes that 

he was a victim of his wife 

and his best friend. The 

story unfolds among many 

confusions, which only get 

worse when Dagmar ar-

rives, a medium who will 

receive the spirit of Nando.

Until 09/30. Saturday, 9:30pm. 

Sunday, 7:30pm.

Rafa, un ángel de la guarda, 

precisa convencer a Nando 

de que él está muerto. Al dar-

se cuenta del hecho, Nando 

cree que fue víctima de su 

esposa y su mejor amigo. La 

historia se desarrolla entre 

muchas confusiones, que 

solo empeoran cuando llega 

Dagmar, una médium que 

recibirá al espíritu de Nando. 

Hasta 30/09. Sábado 21h30. 

Domingo, 19h30. 

Teatro Ruth Escobar

Rua dos Ingleses, 209 - Bela Vista

Tel.: (11) 3289-2358

R$ 30 – R$ 60

teatroruthescobar.com.br

UM CASAMENTO FELIZ

Henrique, um heterossexual 

solteiro, recebe uma heran-

ça milionária de sua tia. A 

única condição: que ele es-

teja casado e feliz por pelo 

menos um ano. Para driblar 

a exigência, Henrique se 

casa com seu melhor ami-

go, também heterossexual, 

e enfrenta as maiores confu-

sões. O elenco conta com Eri 

Johnson e Renato Rabello.

Até 07/10.  Sexta e Sábado, 21h. 

Domingo, 20h.

Henrique, a single straight per-

son, receives a millionaire inher-

itance from his aunt. The only 

condition for receiving it: that he 

is married and happy for at least 

a year. To dodge the demand, 

Henrique marries his best friend, 

also straight, and faces the big-

gest confusions. The cast has Eri 

Johnson and Renato Rabello.

Until 10/07. Friday and Saturday, 

9pm. Sunday, 8pm.

Henrique, un heterosexual 

soltero, recibe una herencia 

Cinderella, O Musical
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millonaria de su tía. La úni-

ca condición: que él esté 

casado y feliz por lo menos 

por un año. Para evitar esta 

exigencia, Henrique se casa 

con su mejor amigo, tam-

bién heterosexual, y enfren-

ta las mayores confusiones. 

El elenco cuenta con Eri 

Johnson y Renato Rabello.

Hasta 07/10. Viernes y sábado, 21h. 

Domingo, 20h.

Teatro das Artes

Avenida Rebouças, 3970 

Pinheiros

R$ 30 – R$ 80

tudus.com.br

O FANTASMA DA ÓPERA

O musical, escrito por Andrew 

Lloyd Weber e baseado no ro-

mance homônimo de Gaston 

Leroux, narra a história de Christi-

ne Daaé, uma bela soprano, que 

passa a ser alvo de uma misterio-

sa obsessão do “anjo da música”

Até 16/12. Quarta, quinta e sexta, 

21h. Sábado, 16h e 21h. 

Domingo, 15h e 20h. 

The musical, written by Andrew 

Lloyd Weber and based on the 

novel “The Phantom of the Op-

era” by Gaston Leroux, tells the 

story of Christine Daaé, a beau-

tiful soprano, who becomes 

the target of a mysterious ob-

session of the “angel of music“

Until 12/16. Wednesdays, Thursdays 

and Fridays, 9pm. Saturdays, 4pm 

and 9pm. Sundays, 3pm and 8pm.

El musical, escrito por Andrew 

Lloyd Weber y basado en la 

novela homónima de Gas-

ton Leroux, narra la historia 

de Christine Daaé, una bella 

soprano, que pasa a ser obje-

tivo de una misteriosa obse-

sión del “ángel de la música”. 

Hasta 16/12. Miércoles, jueves y 

viernes, 21h. Sábado, 16h y 21h. 

Domingo, 15h y 20h. 

Teatro Renault

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 

411, Bela Vista 

Tel.: (11) 4003-5588 

R$ 37,50 – R$ 300 

ticketsforfun.com.br

SÃO PAULO CIA. DE DANÇA

A companhia criada pelo Go-

verno do Estado de São Paulo 

em 2008 apresenta coreogra-

fias assinadas por brasileiros e 

estrangeiros, sendo obras clássi-

cas e criações contemporâneas. 

15 e 16/09. Sábado, 20h. 

Domingo, 18h.

The company created by the 

Government of the State of São 

Paulo in 2008 presents choreog-

raphies signed by Brazilians and 

foreigners, including classic works 

and contemporary creations.

09/15 and 16. Saturday, 8pm. 

Sunday, 6pm.

La compañía creada por el Go-

bierno del Estado de São Paulo 

en 2008 presenta coreografías 

de autores brasileños y extran-

jeros, siendo obras clásicas y 

creaciones contemporáneas.

15 y 16/09. Sábado, 20h. 

Domingo, 18h.

Teatro Alfa

Rua Bento Branco de Andrade 

Filho, 722 - Santo Amaro

Tel.: (11) 5693- 4000

R$ 37,50 – R$ 100

ingressorapido.com.br

DANÇA / DANCE
DANZA
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NÓ: CIA. DE DANÇA DE 

DEBORAH COLKER 

O espetáculo, apresentado 

em 2005, ressurge com no-

vos significados e mostra o 

amadurecimento da core-

ógrafa carioca. Associando 

espaço e movimento a ques-

tões humanas universais, os 

bailarinos interagem com um 

emaranhado de 120 cordas, 

que representam os laços 

afetivos que nos aprisionam, 

unem e até mesmo libertam.

Nó já chegou a ser apresen-

tado na França, pelo Ballet 

de L’Opéra National du Rhin.

20 a 30/09. Quarta e quinta, 

21h. Sexta, 21h30. Sábado, 20h. 

Domingo, 18h. 

The show, presented in 2005, 

reappears with new meanings 

and shows the maturity of the 

choreographer from Rio. As-

sociating space and movement 

with universal human questions, 

the dancers interact with a 

tangle of 120 strings, which 

represent the affective bonds 

that chain us, unite us and even 

let us free. Nó was even pre-

sented in France by the Ballet 

de L’Opéra National du Rhin.

09/20 and 30. Wednesday and 

Thursday, 9pm. Friday, 9:30pm. 

Saturday, 8pm. Sunday, 6pm.

El espectáculo, presentado en 

2005, resurge con nuevos signi-

ficados y muestra la maduración 

de la coreógrafa carioca. Aso-

ciando espacio y movimiento a 

cuestiones humanas universales, 

los bailarines interactúan con 

una maraña de 120 cuer-

das, que representan los la-

zos afectivos que nos aprisio-

nan, unen e incluso liberan.

Nó ya llegó a presentar-

se en Francia, por el Ballet 

de L’Opéra National du Rhin. 

20 a 30/09. Miércoles y jueves, 

21h. Viernes, 21h30. Sábado, 20h. 

Domingo, 18h. 

Teatro Alfa

Rua Bento Branco de Andrade 

Filho, 722, Santo Amaro

Tel.: (11) 5693-4000

R$ 37,50 – R$ 180

ingressorapido.com.br

EXPOSIÇÕES / EXHIBITIONS
EXPOSICIONES

OCUPAÇÃO DOM PAULO 

EVARISTO ARNS

Mostra que homenageia o fra-

de franciscano e cardeal que 

ficou conhecido por seu ativis-

mo contra a ditadura no Brasil. 

Além dos objetos e represen-

tações sobre sua biografia, a 

ditadura também é retratada 

por meio de reproduções de 

ambientes, como o que sediava 

o extinto DOPS, por exemplo.

Até 16/09. Terça a domingo, 

11h às 17h.

An exhibition that honors the 

Franciscan friar and cardinal 

who was known for his ac-

tivism against the dictator-

ship in Brazil. In addition to 

the objects and representa-

tions about his biography, 

the dictatorship is also por-

trayed through reproduc-

tions of environments, such 

as the one that held the ex-

tinct DOPS, for example.

Until 09/16. Tuesday to Sunday, 

11am to 5pm.
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Muestra en homenaje al fraile 

franciscano y cardenal que es 

conocido por su activismo con-

tra la dictadura en Brasil. Además 

de los objetos y representaciones 

sobre su biografía, la dictadura 

también está retratada por medio 

de reproducciones de ambientes, 

como el que fue sede del desa-

parecido DOPS, por ejemplo.

Hasta 16/09. Martes a domingo, 

11h a 17h.

Centro Cultural Correios

Avenida São João, s/nº 

Vale do Anhangabaú 

Tel.: (11) 2102-3690

Grátis / Free / Gratis

correios.com.br

HITCHCOCK:

BASTIDORES DO SUSPENSE

A mostra reúne  itens como fo-

tos, manuscritos, storyboards, 

croquis de figurinos, cartazes 

e materiais de divulgação das 

obras de um dos maiores íco-

nes do cinema, Alfred Hitchco-

ck. A intenção é que o visitante 

se sinta em um set de filmagem, 

com o clima de suspense pelo 

qual o cineasta é conhecido.

Até 21/10. Terça a sábado, 10h às 

20h. Domingos e feriados, 9h às 18h. 

The exhibition brings together 

items such as pictures, manu-

scripts, storyboards, sketches of 

costumes, posters and disclo-

sure materials of the works of 

one of cinema’s greatest icons, 

Alfred Hitchcock. The intention 

is that visitors feel at a movie 

set, with the thrilling feeling for 

which the filmmaker is known.

Until 10/21. Tuesday to Saturday, 

10am to 8pm. Sundays and holidays, 

9am to 6pm.

La muestra reúne ítems como 

fotos, manuscritos, storyboards, 

croquis de bocetos, carteles y 

materiales de divulgación de las 

obras de uno de los más grandes 

íconos del cine, Alfred Hitchcock. 

La intención es que el visitante 

se sienta en un set de filmación, 

con el clima de suspenso por 

el cual el cineasta es conocido.

Hasta 21/10. Martes a sábado, 

10h a 20h. Domingos y feriados, 

9h a 18h. 

Museu da Imagem e do Som

Avenida Europa, 158 

Jardim Europa

Tel.: (11) 2117-4777

R$ 6 – R$ 20 (Grátis às terças

Free on Tuesdays / Gratis los martes)

ingressorapido,com.br

HISTÓRIAS 

AFRO-ATLÂNTICAS

A exposição apresenta 450 tra-

balhos de 214 artistas, que vão 

do século 16 ao 21. Os traba-

lhos tem como tema central a 

África, as Américas, o Caribe, 

e também a Europa. Por conta 

do sucesso da mostra, o MASP 

tem até outubro dois dias de vi-

sitação gratuita: terça e quarta. 

Até 21/10. Quarta a domingo, 10h às 

18h. Terça até 20h.

The exhibit features 450 works 

by 214 artists, ranging from the 

16th to the 21st century. The main 

themes are Africa, the Ameri-

cas, the Caribbean, as well as 

Europe. Because of the success 

of the exhibition, MASP has until 

October two days of free visita-

tion: Tuesday and Wednesday.

Until 10/21. Wednesday to 

Sunday, 10am to 6pm. Tuesday 

until 8pm.

La exposición presenta 450 

trabajos de 214 artistas, que 

van desde el siglo XVI al XXI. 

Los trabajos tienen como 
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tema central a África, a Amé-

rica, el Caribe y también a 

Europa. A causa del éxito de 

la muestra, el MASP tiene has-

ta octubre dos días de visitas 

gratis: martes y miércoles. 

Hasta 21/10. Miércoles a domingo, 

10h a 18h. Martes hasta 20h.

Avenida Paulista, 1578 

Bela Vista

Tel.: (11) 3149-5959

R$ 17 - R$ 35 

(Sempre grátis às terças, e quar-

tas até 17/10 / Always free on 

Tuesday, and Wednesdays until 

10/17 / Siempre gratis los martes, 

y miércoles hasta 17/10)

masp.org.br

ESQUINAS QUE ME 

ATRAVESSAM

Exposição individual do artista 

Rodrigo Sassi, que apresenta 

20 obras inéditas feitas a par-

tir de materiais utilizados em 

construção civil. A cidade e 

sua arquitetura são as refe-

rências para o artista, que res-

significa os elementos a partir 

de um imaginário próprio. 

Até 22/10. Quarta a segunda, 

9h às 21h. 

Individual exhibition by the artist 

Rodrigo Sassi, which presents 20 

unpublished works made from 

materials used in civil construc-

tion. The city and its architecture 

are the references to the artist, 

who re-signifies the elements 

from an imaginary of their own.

Until 10/22. Wednesday to 

Monday, 9am to 9pm.

Exposición individual del artis-

ta Rodrigo Sassi, que presenta 

20 obras inéditas realizadas a 

partir de materiales utilizados 

en la construcción civil. La 

ciudad y su arquitectura son 

las referencias para el artista, 

que resignifica los elementos a 

partir de un imaginario propio. 

Hasta 22/10. Miércoles a lunes, 

9h a 21h. 

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Álvares Penteado, 112 - Centro

Tel.: (11) 3113-3651

Grátis / Free / Gratis

culturabancodobrasil.com.br

TREM DAS 11: 

UMA VIAGEM PELO 

UNIVERSO DE ADONIRAN

A coleção homenageia Ado-

niran Barbosa, artista que 

se inspirou amplamente na 

cidade de São Paulo para 

compor grande parte de sua 

obra. A mostra reúne acervo 

iconográfico, filmes e arqui-

vos que mostram sua carreira 

no rádio, cinema e televisão. 

Até 30/12. Terça a Sábado, 9h às 20h.

Domingo, 9h às 19h.

The collection honors Adoni-

ran Barbosa, an artist who 

was largely inspired in the 

city of São Paulo to com-

pose much of his work. The 

exhibition gathers icono-

graphic collection, films and 

files that show his career in 

radio, cinema and television.

Until 12/30. Tuesday to Saturday, 

9am to 8pm. Sunday, 9am to 7pm.

La colección homenajea a 

Adoniran Barbosa, artista que 

se inspiró ampliamente en 

la ciudad de São Paulo para 

componer gran parte de su 

obra. La muestra reúne acervo 

iconográfico, películas y archi-

vos que muestran su carrera 

en la radio, cine y televisión. 

Hasta 30/12. Martes a sábado, 9h a 

20h. Domingo, 9h a 19h.

Farol Santander

Rua João Brícola, 24 - Centro

Tel.: (11) 3553-5627

R$ 10 – R$ 20 

farolsantander.com.br
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SHOWS /
PITTY

Considerada uma das maiores 

vozes femininas do Brasil atual-

mente, Pitty apresenta sua nova 

turnê após um período longe dos 

palcos. Além do show em forma-

to mais intimista, uma novidade é 

que suas canções inéditas serão 

apresentadas ao longo da turnê.

21/09. Sexta, 22h. 

Considered one of the greatest 

female voices in Brazil today, 

Pitty presents her new tour after 

a period away from the stage. 

In addition to the show in a 

more intimate format, a novel-

ty is that her new songs will be 

presented throughout the tour.

09/21. Friday, 10pm.

Considerada una de las mayo-

res voces femeninas de Brasil 

actuales, Pitty presenta su nue-

va gira después de un periodo 

lejos de los escenarios. Ade-

más del espectáculo en for-

mato más intimista, una nove-

dad es que se presentarán en 

la gira sus canciones inéditas.

21/09. Viernes, 22h. 

Audio Eventos 

Avenida Francisco Matarazzo, 

694 - Água Branca

R$ 50 – R$ 140

ticket360.com.br

SAMBA MAIORAL COM ZECA 

PAGODINHO E MARCELO D2

Zeca Pagodinho e Marcelo D2 

se unem novamente para apre-

sentar seus maiores sucessos, 

nessa inusitada parceria entre 

samba e hip hop. O público 

pode ainda desfrutar do Boteco 

do Zeca, uma área com open bar 

e comidas típicas de botecos. 

21/09. Sexta, 23h30. 

Zeca Pagodinho and Marcelo 

D2 reunite to present their 

greatest hits, in this unusual 

partnership between samba 

and hip hop. The public can also 

enjoy Boteco do Zeca, an area 

CONCERTS
CONCIERTOS

with open bar and typical food 

of Brazilian botecos (pubs).

09/21. Friday, 11:30pm.

Zeca Pagodinho y Marcelo D2 

se unen nuevamente para pre-

sentar sus máximos éxitos, en 

esa inusitada alianza entre sam-

ba y hip hop. El público puede 

disfrutar también del Boteco do 

Zeca, un área con open bar y 

comidas típicas de bodegones. 

21/09. Viernes 23h30. 

Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

R$ 50 – R$ 320

ticket360.com.br

THIRTY SECONDS TO MARS

Com o lançamento de seu quinto 

álbum, “America”, a banda estadu-

nidense entra em turnê mundial, 

que chega ao Brasil em setem-

bro. O grupo liderado por Jared 

Leto tem sucessos como “A Be-

autiful Lie” e “Kings and Queens”.

26/09. Quarta, 21h30.

With the release of its fifth al-

bum, “America”, the U.S. band 

enters the world tour, which is 

arriving in Brazil in September. 

The group led by Jared Leto 

has hits such as “A Beautiful 

Lie” and “Kings and Queens”.

09/26. Wednesday, 9:30pm.

Thirty Seconds to Mars
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Con el lanzamiento de su quinto 

álbum, “America”, la banda esta-

dunidense entra en gira mundial, 

que llega a Brasil en septiembre. 

El grupo liderado por Jared Leto 

tiene éxitos como “A Beauti-

ful Lie” y “Kings and Queens”.

26/09. Miércoles, 21h30.

Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Tel.: (11) 4003-1527

R$ 120 – R$ 480

livepass.com.br

CAMISA DE VÊNUS

A banda de rock formada nos 

anos 80, Camisa de Vênus, 

encerra turnê especial home-

nageando o ídolo Raul Seixas, 

28/09. Sexta, 21h. 

The rock band formed in 

the 1980s, Camisa de Vê-

nus, ends a special tour hon-

oring the idol Raul Seixas.

09/28, Friday, 9pm.

La banda de rock formada en 

los años 80, Camisa de Vênus, 

encierra una gira especial ho-

menajeando el ídolo Raul Seixas.

28/09, Viernes, 21h.

Teatro Bradesco 

Bourbon Shopping (3o piso/ 3rd floor)

Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

R$ 30 – R$ 120 • uhuu.com

BETH CARVALHO ENCONTRA 

FUNDO DE QUINTAL

Beth Carvalho divide o palco com 

seus afilhados do grupo Fundo de 

Quintal. Juntos, comemoram 40 

anos de “De Pé no Chão”, álbum 

que reúne canções dos mais con-

sagrados compositores do samba. 

28/09. Sexta, 22h.

Beth Carvalho shares the 

stage with her godchildren 

from the Fundo de Quintal 

group. Together, they are cel-

ebrating 40 years of “De Pé no 

Chão”, an album that brings 

together songs by the most 

famous composers of samba.

28/09. Friday, 10pm.

Beth Carvalho divide el esce-

nario con sus afilados del gru-

po Fundo de Quintal. Juntos, 

celebran 40 años de “De Pé no 

Chão”, álbum que reúne can-

ciones de los más consagra-

dos compositores del samba. 

28/09. Viernes, 22h.

Credicard Hall

Avenida Das Nações Unidas, 

17955 - Vila Almeida 

R$ 45 – R$ 260

premier.ticketsforfun.com.br

TEMPORADA OSESP: 

GRANDES CLÁSSICOS: 

SÉCULO 20

A Sala São Paulo, uma das 

maiores salas de concerto 

do mundo, recebe a Tem-

porada da Orquestra Sinfô-

nica do Estado de São Pau-

lo. O espetáculo é regido 

por Isaac Karabtchevsky. 

29/09. Sábado, 19h30. 

Sala São Paulo, one of the 

largest concert halls in 

the world, hosts the Sea-

son of the Symphonic Or-

chestra of the State of São 

Paulo. The concert is ruled 

by Isaac Karabtchevsky.

09/29. Saturday, 7:30pm.

La Sala São Paulo, una de las 

mayores salas de concierto 

del mundo, recibe la Tempo-

rada de la Orquesta Sinfónica 

del Estado de São Paulo. El 

espectáculo será está regi-

do por Isaac Karabtchevsky. 

29/09. Sábado, 19h30. 

Sala São Paulo

Praça Júlio Prestes, 16 

Campos Elíseos

Tel.: (11) 3367-9500

R$ 25 – R$ 50

osesp.art.br

Camisa de Vênus
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ESPORTES / SPORTS
DEPORTES

SHIMANO FEST 2018

O evento é totalmente dedi-

cado a bicicletas, com com-

petições, exposição de pro-

dutos e atividades diversas. 

14 a 16/09. Sexta e sábado, 10h às 

20h. Domingo, 10 às 17h. 

The event is totally dedica-

ted to bicycles, with com-

petitions, exhibition of pro-

ducts and diverse activities.

09/14 to 16. Friday and Saturday, 

10am to 8pm. Sunday, 10am to 5pm.

El evento está totalmente de-

dicado a bicicletas, con com-

petencias, exposición de pro-

ductos y actividades diversas. 

14 a 16/09. Viernes y sábado, 10h a 

20h. Domingo, 10h a 17h. 

Memorial da América Latina

Avenida Auro Soares de Moura 

Andrade, 664 - Barra Funda

Grátis / Free / Gratis

shimanofest.com.br

CIRCUITO CAIXA DA 

CIDADANIA 2018

O Circuito Caixa da Cidada-

nia, promovido pela Prefeitura 

de São Paulo, acontece em 10 

corridas em diferentes bairros 

da cidade, com modalidades 

de 5km e 2,5km de caminhada. 

Em setembro, o evento acon-

tece no extremo sul de São 

Paulo, na região de Parelheiros.

16/09. Domingo, 7h.

The Circuito Caixa da Cidada-

nia (Citizenship Caixa Circuit), 

promoted by the São Paulo 

City Hall, takes place in 10 

races in different districts of 

the city, with 5km and 2.5km 

walking modalities. In Septem-

ber, the event takes place in the 

extreme south of São Paulo, 

in the region of Parelheiros.

09/16. Sunday, 7am.

El Circuito Caixa da Cidadania, 

promocionado por la Prefectu-

ra de São Paulo, realiza 10 ca-

rreras en diferentes barrios de 

la ciudad, con modalidades de 

5km y 2,5km de caminata. En 

septiembre, el evento se realiza 

en el extremo sur de São Pau-

lo, en la región de Parelheiros.

16/09. Domingo, 7h.

Estrada da Barragem com rua 

Jackson Pollock

Grátis / Free / Gratis

circuitodacidadaniaseme.com.br

2ª PET RUN 2018

Corrida para os pets e seus 

donos, com percurso de 

2km montado no estacio-

namento do shopping El-

dorado, em duas modalida-

des: cãorrida e cãominhada.

23/09. Domingo, horário a ser 

confirmado. 

Race for pets and their own-

ers, with a 2km ride in the 

parking lot of the Eldo-

rado mall, in two modali-

ties: dog race and dog walk.

09/23. Sunday, time to be 

confirmed.
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Carrera para las mascotas y sus 

dueños, con recorrido de 2km 

montado en el estacionamiento 

del shopping Eldorado, en dos 

modalidades: carrera y caminata.

23/09. Domingo, horario a 

confirmar.

Shopping Eldorado

Avenida Rebouças, 3970

Pinheiros

Tel.: (11) 3835.3447

Valor a ser confirmado / price to 

be confirmed / precio a confirmar.

sportsfuse.com.br

NIGHT NATION RUN 2018

Evento que une corrida pedestre 

e uma grande festa, sendo um 

percurso de 5km com shows, 

DJs, luzes e lasers, além do palco 

montado na linha de chegada. 

FEIRAS E 
FESTIVAIS / FAIRS AND FESTIVALS

FERIAS Y FESTIVALES

FEIRA GUIA DO ESTUDANTE

Desde 2006, a feira é o maior 

evento no Brasil sobre cursos, fa-

culdades, carreiras, e tudo relacio-

nado a uma das principais esco-

lhas da vida do jovem estudante. 

São palestras, games, práticas e si-

mulados para auxiliar os estudan-

tes com a importante decisão.

13 a 15/09. Quinta a sábado, 

9h às 19h.

Since 2006, the fair is the biggest 

event in Brazil about courses, co-

lleges, careers, and everything re-

lated to one of the main choices 

of young students lives. It offers 

lectures, games, practices and si-

mulated exams to assist students 

with the important decision.

09/ 13 to 15. Thursday to Saturday, 

9am to 7pm.

Desde 2006, la feria es el 

mayor evento en Brasil sobre 

cursos, facultades, carreras, y 

todo lo relacionado a una de 

las principales elecciones de 

la vida del joven estudiante. 

Son disertaciones, videojue-

gos, prácticas y simulacros 

para ayudar a los estudiantes 

con tan importante decisión.

13 a 15/09. Jueves a sábado, 

9h a 19h.

Pavilhão de Exposições do 

Anhembi 

Avenida Olavo Fontoura, 1209  

Grátis / Free / Gratis

guiadoestudante.abril.com.br

FESTIVAL DO PASTEL

Em comemoração dos 350 

anos do bairro do Tatuapé, o 

Parque CERET recebe o festival 

de um dos mais saborosos qui-

tutes. Além das diversas opções 

de  pasteis doces e salgados, 

o evento terá programações 

culturais e ações de cidadania.

15 e 16/09, 11h às 21h.

22/09. Sábado, 18h30.

This event joins a pedestrian 

race and a big party, with a 

5km route with concerts, DJs, 

lights and lasers, as well as the 

stage set up at the finish line.

09/22. Saturday, 6:30pm.

Evento que une carrera pedes-

tre y una gran fiesta, con un 

recorrido de 5km con espec-

táculos, DJs, luces y láseres, 

además del escenario mon-

tado en la línea de llegada. 

22/09. Sábado, 18h30.

Autódromo de Interlagos

Avenida Senador Teotônio Vilela, 

261 - Cidade Dutra

R$ 47,20 - R$ 115

ticketagora.com.br

Night Nation Run
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In celebration of the 350th anni-

versary of Tatuapé neighborhood, 

CERET Park receives the festi-

val of one of the most delicious 

delicacies. Besides the various 

options of sweet and savory fried 

pies, the event will have cultural 

programs and citizenship actions. 

09/15 and 16, 11am to 9pm.

En celebración de los 350 años 

del barrio de Tatuapé, el Parque 

CERET recibe el festival de uno 

de los manjares más exquisitos. 

Además de las diversas opciones 

de pasteles dulces y salados, el 

evento tendrá programas cultu-

rales y acciones de ciudadanía.

15/09 y 16, 11h a 21h.

Parque CERET

Rua Canuto de Abreu, s/n

Entrada gratuita / Free entrance 

Entrada gratis

artshine.com.br

REVELANDO SP

O maior festival de cultura tra-

dicional paulista retorna a capi-

tal para comemorar os 70 anos 

da Comissão Paulista e Nacio-

nal do Folclore. Com diversas 

opções gastroômicas e mani-

festações culturais, a 58a edi-

ção ocorre no Parque do Trote. 

19 a 23/09, 9h às 21h. 

The largest festival of Paulista tra-

ditional culture returns to the ca-

pital to celebrate the 70 years of 

the Paulista and National Com-

mission of Folklore. With several 

gastronomic options and cultural 

demonstrations, the 58th edition  

takes place at Parque do Trote.

09/19 and 23, 9am to 9pm. 

El festival más grande de la cultura 

tradicional paulista regresa a la ca-

pital para celebrar los 70 años de 

la Comisión Paulista y Nacional 

del Folklore. Con varias opciones 

gastronómicas y manifestaciones 

culturales, la 58a edición se lleva 

a cabo en el Parque de Trote.

19 a 23/09, 9h a 21h. 

Parque do Trote

Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n

Entrada gratuita / Free entrance 

Entrada gratis

abacai.org.br

45ª FESTA DE SAN GENNARO

A festa, que existe há 45 

anos, consiste em três prin-

cipais atrações: as missas 

solenes, a procissão de San 

Gennaro e as atividades nas 

ruas Lins e San Gennaro no 

bairro italiano da Mooca. O 

público poderá desfrutar de 

comidas e bebidas típicas, 

shows e diversos atrações. 

08/09 a 07/10. Sábado e 

domingo, 18h.

The festival, which has existed for 

45 years, consists of three main at-

tractions: the solemn masses, the 

procession of San Gennaro and 

the activities in the Lins and San 

Gennaro streets, in the Italian nei-

ghborhood of Mooca. The public 

can enjoy typical foods and drinks, 

shows and various attractions.

09/08 to 10/07. Saturday and 

Sunday, 6pm.

La fiesta, que existe desde hace 

45 años, consiste en tres prin-

cipales atracciones: las misas 

solemnes, la procesión de San 

Genaro y las actividades en las 

calles de Lins y San Gennaro en 

el barrio italiano de Mooca. El 

público podrá disfrutar de co-

midas y bebidas típicas, espec-

táculos y muchas atracciones. 

08/09 a 07/10. Sábado y 

domingo, 18h.

Festival do Pastel
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Rua San Gennaro e Lins, 950  

Mooca

Tel.: (11) 3209-0089

sangennaro.org.br

2ª SÃO PAULO OKTOBERFEST

A tradicional festa alemã acontece 

em São Paulo pela segunda vez. 

Além das cervejas e comidas típi-

cas, o evento conta com diversos 

shows, apresentações de dan-

ça, concurso da realeza, espaço 

kids e o impressionante bierpark.  

28/09 a 14/10. Quinta e sexta, 

17h às 2h. Sábado e domingo, 

13h à 1h. 

The traditional German par-

ty is being held in São Paulo 

for the second time. In addi-

tion to the beers and typical 

foods, the event features seve-

ral concerts, dance performan-

ces, royalty contest, kids’ area 

and the impressive bierpark.

09/28 to 10/14. Thursday and Friday, 

5pm to 2am. Saturday and Sunday, 

1pm to 1am.

La tradicional fiesta alemana se 

realiza en São Paulo por segun-

da vez. Además de las cervezas 

y comidas típicas, el evento 

cuenta con diversos espectá-

culos, presentaciones de danza, 

concurso de la realeza, espacio 

kids y el impresionante bierpark. 

28/09 a 14/10. Jueves y viernes, 17h 

a 2h. Sábado y domingo, 13h a 1h.

Sambódromo do Anhembi

Rua Professor Milton Rodrigues, 

102 – Santana • R$ 24,50 - R$ 495

ingressorapido.com.br

FEIRAS DE 
ARTESANATO / 
LIBERDADE

Feira de artesanato e gastrono-

mia asiática.

Sábado e domingo, 9h às 17h.

Arts and crafts fair and Asian 

cuisine.

Saturday and Sunday, 9am to 5pm.

Feria de artesanías y gastronomia 

asiatica.

Sabado y domingo, 9h a 17h.

Praça da Liberdade, s/nº - Liberdade

REPÚBLICA

Uma das maiores e mais anti-

gas feiras de artesanato e gas-

tronomia da cidade.

Sábado e domingo, 9h às 17h.

One of the oldest and largest craft 

and gastronomy fairs of the city.

Saturday and Sunday, 9am to 5pm.

Una de las mayores y más an-

tiguas ferias de artesanías y 

gastronomía de la ciudad.

Sabado y domingo, 9h a 17h.

Praça da República, s/nº  - República

VÃO LIVRE DO MASP

Feira de antiguidades que 

ocorre, tradicionalmente, no 

vão livre do museu.

Domingo, 10h às 17h.

Antiques fair which tradition-

ally takes place in the open hall 

area of the museum.

Sunday, 10am to 5pm.

Feria de antigüedades que su-

cede, tradicionalmente, en el 

espacio libre del museo.

Domingo, 10h a 17h.

Vão livre do MASP

MASP Free Span / Espacio libre 

del MASP 

Avenida Paulista, 1578 -  Bela Vista

CRAFT FAIRS
FERIAS DE ARTESANÍA

São Paulo Oktoberfest
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FEIRA DA PRAÇA BENEDITO 

CALIXTO

Ponto de encontro dos aman-

tes de arte, antiguidades e rou-

pas, a feira conta também com 

roda de chorinho das 14h30 às 

18h30.

Sábado, 9h às 18h. 

Open-air market for art lov-

ers, antiques, clothing. There is 

also performances of Brazilian 

choro music from 2:30pm to 

6:30 pm.

Saturday, 9am to 6pm.

Punto de encuentro de los 

amantes del arte, antigüedades 

y ropas, la feria cuenta también 

con una roda de chorinho des-

de 14h30 a 18h30.

Sabado, 9h a 18h. 

Praça Benedito Calixto, s/nº - 

Pinheiros

MUBE

Feira de antiguidades e design, 

inspirada na do museu Uffizi 

de Florença.

Domingo, 10h às 17h.

Antiques and design Fair, inspired 

by the Uffizi museum in Florence.

Sunday, 10am to 5pm.

Feria de antigüedades y de-

sign, inspirada en la del museo 

Uffizi de Florencia.

Domingo, 10h a 17h.

Museu Brasileiro de Escultura (MuBE)

Avenida Europa, 158 -  Jardim Europa

FEIRA BOLIVIANA – KANTUTA

Feira da comunidade boliviana 

em São Paulo, com produtos e 

comidas típicas da Bolívia.

Domingo, 11h às 19h.

São Paulo’s Bolivian commu-

nity fair, with products and 

typical foods from Bolivia.

Sunday, 11am to 7pm.

Feria de la comunidad boli-

viana en São Paulo, con pro-

ductos y comidas típicas de 

Bolívia.

Domingo, 11h a 19h.

Rua Pedro Vicente, s/nº - Canindé

e Praça Kantuta

Participe da visita monitorada gratuita na sede 

da Prefeitura de São Paulo e se surpreenda 

com o belo jardim na cobertura do edifício. 

Join the free guided tour at São Paulo 

City Hall and be surprised by the beau-

tiful garden on the building’s rooftop.

Participa de la visita guiada gratuita en la sede 

del Ayuntamiento de São Paulo y se sorprende 

con el hermoso jardín en el topo del edificio.

                  Informações:

                 Information:

                 Informaciones: 

www.cidadedesaopaulo.com 

VISITA EDIFÍCIO MATARAZZO 

MATARAZZO BUILDING TOUR
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Tourist Information Office / 
Central de Información Turística

CIT CONGONHAS 

Aeroporto de Congonhas 

(área de desembarque 

arrival area / area de llegada).

Avenida Washington Luis, s/nº  

Vila Congonhas. 

Diariamente, das 7h às 22h.  

Daily, from 7am. to 10pm. 

Diariamente, de 7h a  22h.

CIT PAULISTA

Parque Mário Covas

Avenida Paulista, 1.853  

Jardim Paulista. 

Diariamente, das 9h às 18h. 

Daily, from 9am. to 6pm.  

Diariamente, de 9h a 18h.

CIT REPÚBLICA

Praça da República, s/nº - Centro. 

Diariamente, das 9h às 18h.  

Daily, from 9am. to 6pm.  

Diariamente, de 9h a 18h.  

CENTRAIS DE 
INFORMAÇÃO  
TURÍSTICA
Tourist Information Centers
Centros de Información Turística

CIT TIETÊ

Terminal Rodoviário Tietê   

(área de desembarque 

arrival area / area de llegada). 

Avenida Cruzeiro do Sul, 1800 

Santana. Diariamente, das 6h às 

22h. / Daily, from 6am. to 10pm.  

Diariamente, de 6h a 22h.

CITS VANS & SEGWAYS

Posicionadas em locais estra-

tégicos da cidade. Consulte a 

programação semanal no site. 

Positioned at strategic locations 

around the city. See weekly 

schedule on the website. 

Posicionadas en lugares estra-

tégicos de la ciudad. Consulte 

la programación semanal en el 

website.

Para mais informações, acesse:  
For further information, check:
Para más informaciones, visite: 
www.cidadedesaopaulo.com
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PASSATEMPO / HOBBY
PASATIEMPO

Você sabia?
Curiosidades sobre a Independência do Brasil

Neste mês, comemoramos o dia em que D. Pedro I decre-
tou a Independência de nosso país. Para celebrar a data, se-
lecionamos algumas curiosidades sobre o acontecimento:

1) D. Maria Leopoldina, esposa de D. Pedro I, teria enviado uma carta aler-

tando seu marido sobre a intenção de Portugal de recolonizar o Brasil. 

Acredita-se que D. Pedro I estava em Santos, na casa de sua amante, 

Domitila de Castro, quando recebeu esta carta.  Uma das casas de Do-

mitila é hoje o Solar da Marquesa de Santos, no centro de São Paulo.

2) A obra “Independência ou Morte”, de Pedro Américo, considerada 

retrato do momento histórico, foi pintada apenas em 1888, na Itália. O 

pintor, que à época da Independência não era nem nascido, terminou 

o quadro a tempo de ser exposto na inauguração do Museu Paulista.

3) A Casa do Grito, uma das unidades do Museu da Cidade, apare-

ce na obra que ficou marcada como cenário da Independência. 

4) Em 1822, ano em que a Independência foi decretada, a popula-

ção brasileira era de apenas 4.5 milhões de pessoas. Isso represen-

ta menos da metade da população atual da cidade de São Paulo.

5) O decreto não foi dado às margens do rio Ipiranga, como sugere 

o Hino Nacional, mas sim no alto de uma colina próxima ao riacho. 
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O objetivo da São Paulo Turismo é promover a cidade de São Paulo de forma independente sem 

nenhum vínculo com os estabelecimentos mencionados. Algumas informações estão sujeitas a 

mudanças sem aviso prévio. / The goal of  São Paulo Turismo is to promote the city of São Paulo 

in an independent way, and with no link to the establishments mentioned in this brochure. All the 

information in this brochure is subject to change without prior notice. / El objetivo de São Paulo 

Turismo es promover la ciudad de São Paulo de forma independiente sin ningún vínculo con los 

establecimientos mencionados. Algunas informaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Comprometa-se com o meio ambiente. Adote os 3Rs na sua vida: Reduza, Reutilize, Recicle!

Protect the environment. Make the 3Rs a part of your life: Reduce, Reuse, Recycle!

Comprométase con el medio ambiente. Adopte los 3Rs en su vida: ¡Reduzca, Reutilice, Recicle!

São Paulo Turismo S/A

Avenida Olavo Fontoura, 1209

Parque Anhembi, São Paulo – SP,

CEP 02012-021, Tel.: +5511 2226-0400

cidadedesaopaulo@spturis.com

www.cidadedesaopaulo.com

www.spturis.com

www.anhembi.com.br

www.visitesaopaulo.com


