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No aniversário de São Paulo, Museu da Imigração promove visita a pontos ligados à história dos 
processos migratórios 

Além do passeio São Paulo dos Imigrantes, público poderá participar de atividade conectando o samba à 

memória da cidade 
 

 

Crédito: SMC/DPH/DIM. Foto: Aurélio Becherini. 

 

Em comemoração dos 469 anos da capital paulista, o Museu da Imigração (MI) – instituição da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – realizará o passeio São Paulo dos Imigrantes e a ação 

“Para Além do Trem das 11”, no dia 25 (quarta-feira). Na ocasião, a entrada para conhecer os espaços do 

equipamento cultural será gratuita. 

 

Com início às 9h30, a primeira atividade refletirá sobre a diversidade e a herança cultural da cidade, por 

meio de visitas a diferentes lugares repletos de história, memória e significado que envolvem as imigrações 

boliviana, italiana, espanhola e libanesa. Para abrir o roteiro, será realizada uma breve visita à exposição de 

longa duração Migrar: experiências, memórias e identidades, enfatizando o módulo que menciona os bairros 

do Brás e da Mooca. 

 

Na sequência, em uma van disponibilizada pelo MI, o grupo se deslocará a diversos espaços dessas regiões, 

seguindo também para o bairro do Ipiranga. No horário do almoço, os participantes desfrutarão de uma 

experiência gastronômica no tradicional restaurante familiar Paellas Pepe. Complementando o cronograma, 

o destino final será o Cemitério da Consolação, com destaque para a arte italiana e a herança patrimonial 

desse local, que foi a primeira necrópole da capital a abrigar os grandiosos jazigos das famílias cafeicultoras 

e industriais. A previsão de retorno ao ponto de partida é às 16h. 
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Mediado pelo gestor do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência (CPPR) do Museu, Henrique Trindade, 

pelo gestor de Pesquisa do Museu, Thiago Haruo, e pelo responsável pela programação cultural, Henrico 

Cobianchi, o percurso total terá cerca de 25 km, sendo recomendado levar um kit com água e alimentos 

leves. Com investimento de R$ 120 (incluindo o deslocamento e o almoço), o evento tem vagas limitadas e 

os interessados devem se inscrever antecipadamente. 

 

Também em relação à efeméride, o Núcleo Educativo oferecerá a atividade gratuita “Para Além do Trem das 

11”, a partir das 15h. Na iniciativa, os visitantes conhecerão os sambas dos compositores Adoniran Barbosa, 

Geraldo Filme e Toinho Melodia e, a partir dessas composições, participarão de um bate-papo sobre as 

transformações e as problemáticas da Terra da Garoa. 

 

Serviço 

Aniversário de São Paulo | São Paulo dos Imigrantes 

Data: 25 de janeiro 

Horário: das 9h30 às 16h 
Investimento: R$ 120 

Local: Museu da Imigração e pontos específicos do Brás e da Mooca 
Inscreva-se 

 

Aniversário de São Paulo | Para Além do Trem das 11 

Data: 25 de janeiro 
Horário: 15h 

Faixa etária: a partir de 12 anos 
Local: Museu da Imigração 
 
Museu da Imigração 

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 

CEP: 03164-300 

Tel.: (11) 2692-1866 

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 
17h) 

R$ 10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados e, todos os dias, 

para as crianças até 7 anos 

Acessibilidade no local – Bicicletário na calçada da instituição – Não possui estacionamento 
www.museudaimigracao.org.br  

 
 

Informações Imprensa 

Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 

Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (13) 98112-8691 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 

 
Locomotiva Cultural 

https://www.eventbrite.com.br/e/a-sao-paulo-dos-imigrantes-tickets-514341016827
https://www.eventbrite.com.br/e/a-sao-paulo-dos-imigrantes-tickets-514341016827
http://www.museudaimigracao.org.br/
mailto:j.flora@museudaimigracao.org.br
mailto:thamara@museudaimigracao.org.br
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Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo  

Assessoria de Imprensa   
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  

(11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br  

Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube 

mailto:imprensaculturasp@sp.gov.br

