
                                                                                 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração 

Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – São Paulo | SP - CEP: 03164-300 - Tel.: (11) 2692-1866 

www.museudaimigracao.org.br 

 

Em evento online, Museu da Imigração celebra cultura irlandesa 

Com apresentações, oficinas e outras atrações, programação acontecerá no dia 22, no YouTube 

 

Visando homenagear as tradições irlandesas, o Museu da Imigração – instituição da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – realizará uma programação online com mais de 

dez atrações disponibilizadas no YouTube. Em parceria com o Consulado Geral da Irlanda em São Paulo, o 

evento acontecerá no dia 22 (sábado). 

 

Marcada para às 14h, a abertura do +Irlanda contará com a presença da diretora executiva do MI, 

Alessandra Almeida, e do embaixador da Irlanda no Brasil, Seán Hoy, sendo seguida por uma apresentação 

artística do grupo Fianna, às 14h30. A palestra “História dos irlandeses no Brasil”, com o Peter O’Neill, terá 

início às 15h. 

 

Um momento de poesia, ministrado por Patrick Holloway, poderá ser prestigiado pelo público às 15h45. Já 

às 16h, uma oficina de culinária do Deep Bar ensinará o prato Irish stew, um cozido com carne, cenoura, 

cebola, bacon, entre outros ingredientes. Uma performance do pioneiro no Brasil da gaita de fole 

irlandesa, Alex Navar, acontecerá às 16h45, enquanto a palestra “Mitologia irlandesa” será ministrada por 

Claudio Crow, às 17h. 

 

A cantora e instrumentalista céltica, Jennifer Licko, se apresentará às 17h45, seguida pelo grupo de dança 

irlandesa Banana Broadway, às 18h. Em mais uma atividade voltada para a culinária, será possível 

conhecer a receita do drink Irish coffee, às 18h15, com o Brian Boru Pub Irlandês. 

 

Mais conteúdos gravados completarão cronograma, com o grupo Oran, especializado em música 

tradicional, às 18h30, e a dupla Ana Cardon e Bardan Johnson, às 19h, com foco no violino irlandês. A 

literatura será o assunto de uma atividade com Vitor Amaral, às 19h15. Encerrando o evento online, o 

vídeo do show da Tunas Celtic Band será disponibilizado às 19h30. 

 

Serviço 

+Irlanda 

Data: 22 de maio 
Horário: a partir das 14h 
Plataforma: YouTube 
 
Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de quarta a domingo, das 11h às 17h (fechamento da bilheteria às 16h). 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 
www.museudaimigracao.org.br  
 
 
Informações Imprensa 

https://www.youtube.com/user/museudaimigracao
https://www.youtube.com/user/museudaimigracao
http://www.museudaimigracao.org.br/
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Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 
Cintia Ruiz | (11) 98080-9800 
Davi Franzon | (11) 93411-6428 
Simone Blanes | (11) 94003-1711 
imprensaculturasp@sp.gov.br 
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