
Celebrando
São Paulo



Na costa  sudeste do Brasil, fronteira com o Oceano Atlântico e a oeste do Rio de Janeiro, encontramos 
a bela cidade de São Paulo – um centro de diversidade, história e ícones arquitetônicos. Com uma 

população de mais de 12 milhões de pessoas e uma popularidade que se estende aos visitantes de todos 
os cantos do mundo, mostramos os motivos pelos quais São Paulo merece ser celebrada.



Esportes
Talvez o automobilismo seja um 
dos esportes mais celebrados no 
Brasil hoje em dia, mas a paixão 
por tudo que esteja relacionado ao 
automobilismo teve suas origens 
nos anos 30. A medida em que foi 
se tornando cada vez mais popular 
durante a Segunda Guerra Mundial, 
iniciou-se a construção do famoso 
Autódromo do circuito José Carlos 
Pace em São Paulo. 

Este incrível espaço é agora o 
local oficial do Circuito Brasileiro 
do Campeonato de Fórmula Um 
e elevou para a fama pilotos 
talentosos, como Juan Pablo 
Montoya e Felipe Massa. 

Em 2013, o contrato para o Circuito 
Brasileiro foi estendido até 2022. 

Automobilismo não é o único esporte que atrai a população local e 
milhares de turistas para São Paulo todos os anos.  O dia 31 de dezembro 
de 2017 marcou a 93a. corrida de São Silvestre, que é a maior corrida 
de longa distância da América Latina. Cobrindo 15 quilômetros em volta 
da cidade, o trajeto apresenta desafios não 
somente pela distância, mas também pelos 

obstáculos de terreno e geográficos. 

E é claro que futebol é um esporte muito 
popular no Brasil. São Paulo foi selecionada 
como uma das cidades sede durante a Copa do 
Mundo da FIFA em 1950, e mais recentemente 
em 2014 na Arena de São Paulo. 

http://letstalkmommy.com 


Museus
Refletindo sua herança cultural, esportiva e política, São 
Paulo é sede de vários museus que merecem uma visita.

Popular museums include:

• Museu de Arte de São Paulo

• Catavento Cultural

• Museu Afro Brasil

• Museu da Imagem e do Som

• Museu do Futebol

O Museu Paulista (mais conhecido como Museu do Ipiranga) foi criado 
em 1895 como uma comemoração física da história do Brasil. Foi 
projetado pelo arquiteto Italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi e construído 
perto do local onde o Imperador Pedro I proclamou a Declaração da 
Independência do Brasil. Apesar de, no momento, estar fechado para o 
público, o monumento do Museu Paulista ainda é uma importante parte 
da identidade de São Paulo.



Diversidade 
Diversidade Cultural:

Você sabia que São Paulo abriga 
a maior população Japonesa 
do mundo fora do Japão? 
Aproximadamente 1,6 milhões de 
nipo-brasileiros vivem em São Paulo 
hoje.

Devido ao grande fluxo de 
imigrantes durante os séculos XIX 
e XX, São Paulo tornou-se a casa 
de muitos colonizadores de todos 
os cantos do globo. A cidade tem 
as maiores populações de árabes e 
espanhóis do Brasil. 

Diversidade Religiosa:

Embora o Catolicismo Romano seja 
a religião mais predominante na 
cidade de São Paulo, há um número 
crescente de grupos Cristãos 
Pentecostais e uma próspera 
comunidade Judaica. A Gótica São 
Paulo tem a Catedral Metropolitana 
como um dos marcos mais visitados 
da cidade, não importa a sua 

São Paulo é geralmente comparada com a fantástica cidade de Nova 
Iorque por várias razões, uma delas sendo a renomada Parada de Orgulho 
Gay, que rivaliza com a de Nova Iorque anualmente. Todos os anos, cente-
nas e milhares de turistas e de população local vão para a Avenida Paulista 
para unirem-se na imperdível festa em honra da diversidade moderna. 

Carros alegóricos, fantasias extravagantes, música ao vivo e celebridades 
são presenças obrigatórias nas principais manchetes da imprensa. A 
primeira  Parada de Orgulho Gay em São Paulo, em 1997, reuniu somente 
2.000 pessoas, mas, em 2013, o evento anual atraiu cinco milhões de visi-
tantes à cidade. 



CIRCUITO WSOP 
São Paulo está sempre acrescentando mais e mais eventos de larga escala ao seu cronograma, incluindo 
o Circuito World Series of Poker (WSOP), que chegou na cidade pela primeira vez em 2016 e foi realizado 

no Transamérica Expo Center. O evento internacional foi fundado em Las Vegas, em 1970, e envolve 
jogadores de todo o mundo, competindo em vários torneios de pôquer, durante 8 dias. 



Arte & Cultura
Para além de possuir um número impressionante de museus, São Paulo 
também é sede de uma grande quantidade de galerias de arte. Dos 
clássicos tradicionais que têm sido curados há séculos até exibições 
prestigiadas de arte contemporânea, São Paulo é um centro de nossa 
história artística.

As galerias de arte mais 
populares em São Paulo incluem:

• Baró Galeria

• Instituto Cultural Tomie Ohtake

• Museu de Arte de São Paulo

• Galeria Leme

• Galeria Vermelho

Juntamente com suas várias galerias de arte moderna e sua coleção de 
trabalhos históricos, São Paulo também é celebrada por sua incrível arte 
urbana. De murais em paredes a peças encontradas nas calcadas, a arte 
urbana está em toda parte nesta cidade colorida e criativa. 

Os melhores locais para se apreciar arte urbana são:
Vila Madalena, Beco do Batman, Beco do Aprendiz, Cambuci, 
Avenida 23 de Maio.



Restaurantes
Com 12.500 restaurantes para escolher e mais pizzarias do que qualquer 
outra cidade no mundo, o cenário de comidas e bebidas em São Paulo 
certamente fará com que você se sinta cercado(a) de escolhas. Devido 
a sua população diversa, a cozinha de fusão é um grande sucesso. 
Cozinhas populares incluem a portuguesa, japonesa, italiana, francesa 
e libanesa. Churrascos são uma tradição brasileira, portanto, você 
encontrará muitos nos vários cardápios de São Paulo.

Restaurantes altamente recomendados em São Paulo: 
 

• Brasserie Victoria

• Comedoria Gonzalez

• TUJU

• Chou



Muito obrigado por dedicar alguns minutos na leitura deste eBook – 
esperamos que você tenha gostado!  

Se você desejar compartilhar suas próprias ideias, fotos ou 
memórias, participe da conversa no Twitter usando o hashtag 

#CelebrateSãoPaulo.  


