




Esse ano, toda programação do 
Festival de Natal de São Paulo, 

atendendo às recomendações de 
combate à Covid-19, será virtual! 

Acompanhe as lives pelas  
redes sociais da Secretaria 
Municipal de Turismo, com 

intérprete de LIBRAS.

COMPARTILHE OS MELHORES
MOMENTOS DO FESTIVAL DE NATAL 

DE SÃO PAULO USANDO AS HASHTAGS

#FestivalDeNatalSP 
#TriânguloSP 

#NatalNoCentro
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O Festival de Natal de São Paulo, em sua terceira edição, 
acontece entre os dias 11 a 23 de dezembro de 2020, no 
Triângulo SP – recorte especial do Centro Histórico de 
São Paulo e em outros locais icônicos e históricos da 
cidade. Essa expansão territorial só foi possível graças 
ao formato online desta edição, trazendo à população a 
descoberta ou reencontro de outros pontos de interesse 
cultural, histórico e afetivo.

Assim, é possível você se divertir e se emocionar com 
nossa programação, ao mesmo tempo que visita lugares 
de São Paulo, na segurança do seu lar, sem sair de casa!

O tema desse ano é Um Sonho de Cidade, que remete 
ao que desejamos para esse local que habitamos, em 
especial nessa época em que o espírito natalino floresce.

Curta a programação que preparamos para você através 
das redes sociais. Feliz Natal!
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Nesta edição do Festival de Natal, contamos com a 
presença de MCs para apresentar as atrações que 

farão parte da programação:

Evandro Rodrigues é ator, improvisador, 
comediante e roteirista. Participou do elenco de 
séries televisivas, como Caravana no Ar, Treme-
Treme e os Suburbanos, sendo protagonista de 

Chamado Central, entre outros. 

Nayara de Deus é jornalista, influenciadora digital e 
comunicadora. Ficou conhecida pela participação 
na 18ª edição do Big Brother. Hoje tem um canal 

no Youtube (Apurando com Nay de Deus), onde fala 
sobre moda acessível e sustentável, pautas sociais 

e lifestyle. 

EVANDRO RODRIGUES

NAYARA DE DEUS
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Personagens como as Christmas 
Girls, Duendes, Fadas, Anjos, baile de 
Natal, Rainha do Gelo, Cavalheiros 
antigos, Cristais de Gelo, Princesas 
e Príncipes apresentam coreografias 
curtas em formato de live, antes das 
atrações principais. Acompanhem a 
programação diária! 
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Intervenção Iluminada

18h - Cantando o Natal 
Coral Paulistano  - Theatro Municipal
Theatro Municipal de São Paulo
Localizado na Praça Ramos de Azevedo, foi inaugurado em 1911 
para atender ao desejo da elite paulista da época, que queria 
que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais. 
Seu estilo arquitetônico é semelhante ao dos mais importantes 
teatros do mundo e foi inspirado na Ópera de Paris.

Intervenção Iluminada 
 
20h - Vanessa da Mata  
Vanessa da Mata 
Ao lado dos músicos que a acompanham em grandes shows, 
Vanessa fará uma live cujo repertório trará as canções de seu 
último álbum e grandes hits da sua carreira.
Transmissão pelas redes sociais.

DIA

11
S E X T A

Todas as transmissões contarão
com intérprete de LIBRAS.

Programação sujeita à alteração. 
Confira a programação no site oficial.

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/turismo/
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DIA

12
13h – Podcast “Onde Mora o Natal de SP?”
Episódio 1 - O Jogo Só Acaba Quando Termina 

14h - Joaquim, o fusca que contava histórias – 
Especial de Natal – Praça Ramos de Azevedo /
Viaduto do Chá
Joaquim, o fusca que contava histórias – Especial de Natal
Usa como base de transporte e fonte de histórias um 
tradicional fusca branco de 1978, chamado Joaquim. Ele 
estaciona para descansar de suas viagens e suas malas trazem 
histórias e brinquedos. Nesta versão criada para o Natal, ele 
vem enfeitado com luzinhas e apresenta contos e personagens 
diferentes dos que conhecemos.
Praça Ramos de Azevedo
Situada no bairro da República, no Centro de São Paulo e 
famosa por abrigar o Theatro Municipal de São Paulo, a praça 
foi criada em 1911, porém com outro nome (Esplanada do 
Theatro). Foi construída no terreno onde era a Chácara do Chá, 
onde era plantado.  Ganhou seu atual nome somente em 1928.

Viaduto do Chá
O Viaduto do Chá, inaugurado em 1892,  foi o primeiro viaduto 
da cidade de São Paulo. Tem esse nome devido a extensa 
plantação de chá da Índia que ficava no que hoje chamamos 
de Vale do Anhangabaú. Durante muitos anos o Viaduto foi o 
principal cartão postal da cidade.

S Á B A D O

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://monumentos.spturis.com.br/praca-ramos-de-azevedo/
https://monumentos.spturis.com.br/viaduto-do-cha/


13h – Podcast “Onde Mora o Natal de SP?”
2º Episódio: Velozes e Natalinos 

20h - Coral de Natal - Shopping Light
Coral de Natal
O Shopping Light lança um Coral de Natal muito especial e 
tem como palco as principais janelas do Edifício Alexandre 
Mackenzie, de frente para o Theatro Municipal e Vale do 
Anhangabaú. O tradicional coral natalino, que recebe milhares 
de pessoas todos os anos em suas apresentações, neste ano 
foi produzido especialmente para as redes virtuais, como 
forma de respeitar o distanciamento social. Nove cantores 
interpretam canções tradicionais e populares.  
Shopping Light
O Shopping Light está  localizado no histórico e charmoso 
prédio Alexandre Mackenzie, que fica em uma das esquinas 
mais movimentadas da cidade, o Viaduto do Chá com a Rua 
Coronel Xavier de Toledo. O edifício, que é hoje tombado pelo 
Patrimônio Histórico, foi inaugurado em 1929, e era a sede 
da empresa de energia Light. Foi transformado em Shopping 
Center no ano de 1999, após passar por uma cautelosa 
reforma e restauração.

13h – Podcast “Onde Mora o Natal de SP?” 
3º Episódio: Good Job!

Intervenção Iluminada 
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DIA

13
D O M I N G O

DIA

14
S E G U N D A

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

http://oshoppinglight.com.br/o-shopping/


20h – Luedji Luna – Teatro Paulo Eiró
Luedji Luna 
“Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água” intitula o novo álbum 
e show da cantora e compositora baiana Luedji Luna.  Trata-
se do seu segundo trabalho, cujas canções transitam entre 
o jazz e os ritmos africanos, como um mergulho nas águas 
quentes da Bahia. O Festival de Natal de São Paulo recebe 
com exclusividade o lançamento do álbum.
Teatro Paulo Eiró
Considerado um dos pólos culturais do bairro, o Teatro 
Municipal de Santo Amaro Paulo Eiró foi inaugurado em 1957 
para atender as demandas da região - formada por muitos 
estabelecimentos educacionais, associações, entidades 
esportivas e um vasto público jovem interessado em suas 
atividades culturais e artísticas.Sua capacidade atualmente 
é de 469 lugares, e sua fachada é tombada.

13h – Podcast “Onde Mora o Natal em SP?”
4º Episódio: O Meu Papai Noel Existe

18h – Alguma coisa acontece – 1° Episódio 

Intervenção Iluminada 

20h – Les Girls convida Maria Alcina – Cine Petra 
Belas Artes 
Les Girls
A arte do transformismo, da dublagem, da imitação, de 
shows de boates e cabarés é vista como patrimônio cultural 
do universo gay e trans. É uma expressão artística que 
permanece à margem do que se entende por “arte”, mas 
com uma relevância insubstituível para se compreender o 
que perfaz uma arte LGBTQI+. 
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DIA

15
T E R Ç A

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/teatros/paulo_eiro/index.php?p=7307
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Cine Petra Belas Artes
Este local já era cinema deste 1956, mas só em 1967 foi 
inaugurado como Cine Belas Artes. Em 1980 ganhou 
a divisão de seis salas, que existem até hoje, batizadas 
cada uma com o nome de um artista brasileiro. Com uma 
programação alternativa, tornou-se ponto de encontro 
intelectual e artístico da cidade. 

13h – Podcast “Onde Mora o Natal em SP?”
5º Episódio: Aqui vai a letra

18h – Alguma coisa acontece – 2° Episódio

Intervenção Iluminada
 
20h -  João Cabral 100 Anos por Lirinha e Letícia 
Sabatela - Oficina Cultural Oswald de Andrade
João Cabral 100 Anos Por Lirinha e Letícia Sabatela
O Projeto João Cabral – 100 anos, propõe um espetáculo 
poético-musical com declamação de poesias do autor e 
músicas que remetam a este universo. O repertório passeia 
por várias fases da obra cabralina, indo do regional ao 
universal. No palco Letícia Sabatella (intérprete), Lirinha 
(intérprete) e Paulo Braga (pianista).
Oficina Cultural Oswald de Andrade
O imóvel onde está a Oficina Cultural Oswald de Andrade 
abrigava a Escola de Farmácia de São Paulo e a Escola 
de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim. O 
prédio, de estilo neoclássico,   foi inaugurado em 1905. 
Atua na formação de profissionais (artistas, técnicos e 

DIA

16
Q U A R T A

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://www.cinebelasartes.com.br/


pesquisadores) para a cultura nas mais diversas áreas, 
através de cursos, oficinas, workshops, entre outros.

13h – Podcast “Onde Mora o Natal em SP?” 
6º Episódio: 06 -  Alvoroço

18h – Alguma coisa acontece – 3° Episódio 

Intervenção Iluminada 

20h– Yzalú - Faculdade de Direito – Largo São 
Francisco
Yzalú 
Yzalú apresenta um show dinâmico, contemporâneo e 
brasileiro, com canções de seu repertório que perpassam 
o Rap, Bossa Nova, Samba Jazz e Afrobeat, revezando a 
performance com seu violão, somado aos sintetizadores e 
teclados do músico Alexandre Modesto e as riscas precisas 
do Deejay Dagoma. Esta junção caracteriza um trio bastante 
harmonioso e contemporâneo.
Faculdade de Direito – Largo São Francisco
É uma instituição de ensino superior integrante da 
Universidade de São Paulo, cujas principais atividades são o 
ensino, a pesquisa e a extensão na área do Direito. Foi criada 
em 1827 juntamente com a Faculdade de Direito do Recife, 
sendo estas as duas mais antigas faculdades de Direito do 
país. Ao longo de quase dois séculos, já formou inúmeras 
personalidades notórias da história do Brasil.
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DIA

17
Q U I N T A

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://oficinasculturais.org.br/
http://www.direito.usp.br/


13h – Podcast “Onde Mora o Natal em SP?” 
7º Episódio: Quer casar comigo?

18h – Alguma coisa acontece – 4° Episódio 

Intervenção Iluminada

20h - Alice Caymmi 
Alice Caymmi
O show é intimista, voz e piano. Alice se apresenta 
acompanhada do piano de Jonas Dantas, com um repertório 
com grandes sucessos da MPB, músicas especiais de Natal 
e sucessos da sua carreira, reforçando seu papel como uma 
das grandes intérpretes da nova geração da música popular 
brasileira. 
Transmissão via redes sociais.

13h – Podcast “Onde Mora o Natal em SP?
8º Episódio: O Protagonista do Mês

14h - Quebra Nozes/Breakink  – Centro Cultural 
dos Correios
Quebra Nozes – Breaking
Quebra Nozes que é o espetáculo teatral de Breaking 
onde os dançarinos dialogam com o público, deixando as 
diferenças musicais, culturais e sociais para trás e todos se 
juntam. 
Centro Cultural dos Correios
O Centro Cultural Correios fica em um verdadeiro palacete 
no Vale do Anhangabaú, um prédio histórico, que teve 

15

DIA

19
S Á B A D O

DIA

18
S E X T A
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sua construção iniciada em 1919. Lá também funciona a 
Agência Central dos Correios e a Agência Filatélica Dom 
Pedro II. Inaugurado em 2013, o Centro Cultural Correios 
São Paulo fomenta atividades culturais nos campos 
das artes visuais, humanidades e música. A agenda é 
diversificada, com o intuito de atingir e atender aos 
diferentes gostos do público, gratuitamente. 

16h – Alguma coisa acontece – 5° Episódio 

17h – AllStars - School Of Rock – Rooftop 
Galeria do Rock 
Allstars – School of Rock 
Os alunos da School of Rock se apresentam pela segunda 
vez dentro da programação do Festival de Natal de São 
Paulo. Desta vez, com a banda AllStars, que reune os 
melhores alunos brasileiros.
Rooftop da Galeria do Rock 
A Galeria do Rock, oficialmente Centro Comercial 
Grandes Galerias, é um centro comercial localizado na 
Avenida São João, entre as ruas 24 de Maio e Largo do 
Paysandu.  Foi inaugurada em 1963
Apesar de estar relativamente espremida entre dois 
prédios antigos, a construção não deixa de exaltar toda a 
sua arquitetônica beleza em seus sete andares, contando 
com o subsolo. Atualmente possui 450 estabelecimentos 
comerciais, com predominância para o comércio de 
produtos relacionados ao gênero rock, hip hop e artigos 
para skatistas.

 

Intervenção Iluminada 

18h30 – Mc Tha –Biblioteca Mário de Andrade
MC Tha
Rito de Passá é o  primeiro álbum da MC Tha. Produzido de 
forma independente, em uma parceria entre o fotógrafo 
Júnior Franch e o diretor criativo Vitor Nunes.

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://www.correios.com.br/sobre-os-correios/educacao-e-cultura/centros-e-espacos-culturais-dos-correios/centro-cultural-sao-paulo
https://galeriadorock.com.br/


Biblioteca Mário de Andrade 
A Biblioteca Mário de Andrade é uma das mais 
importantes bibliotecas de pesquisa do país. Fundada em 
1925 como Biblioteca Municipal de São Paulo, é a maior 
biblioteca pública da cidade e a segunda maior biblioteca 
pública do país. Sua coleção inicial era formada por obras 
que se encontravam em poder da Câmara Municipal de 
São Paulo. Em 1937, incorporou a Biblioteca Pública do 
Estado e, a partir de então, importantes aquisições de 
livros, muitos deles raros e especiais, enriqueceram seu 
acervo. 

Intervenção Iluminada 

20h - Thiago Aracam convida Anna Lu – Igreja 
Santa Ifigênia
Thiago Aracam 
Dono de uma voz poderosa, Thiago Aracam é considerado 
um dos maiores tenores da atualidade. Para o Festival de 
Natal de São Paulo, preparou um especial com repertório 
que inclui clássicos como “Hallelujah”, “May Way”, 
“Nessum Dorma”, entre outros. Terá ainda a parceria de 
Anna Lu, mezzo soprano com invejável desenvoltura nos 
graves. 
Igreja Santa Ifigênia
Já em 1720 existia uma capela neste local dedicada à 
Nossa Senhora da Conceição, que foi uma das mais 
antigas de São Paulo e a primeira além do Anhangabaú. 
Ao seu redor cresceu a segunda freguesia da cidade. Em 
1794, a capela foi demolida e em seu lugar foi construído 
um novo templo para servir de sede e matriz paroquial. 
Um século mais tarde, em 1908, novamente o templo foi 
demolido para dar lugar a atual construção., hoje elevada 
à categoria de Basílica Menor pelo Papa Pio XII. 
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MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/historico/index.php?p=7653
http://arquisp.org.br/regiaose/paroquias/paroquia-nossa-senhora-da-conceicao-santa-ifigenia/matriz-paroquial-nossa-senhora-da-conceicao-santa-ifigenia
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13h– Podcast “Onde Mora o Natal em SP?” 
9º Episódio: Geografia do Natal 

16h – Alguma coisa acontece – 6° Episódio

17h – Chico Chico – Casa das Rosas
No palco, ainda em tempos de afastamento, será apenas 
Chico lapidando canções em seu violão, companheiro e 
confidente de todas as horas. Uma apresentação intimista 
e acolhedora, para aquecer as almas e corações.
Casa das Rosas
Projetada pelo arquiteto  Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo, a Casa das Rosas, concluída em 1935, é uma 
mansão em estilo clássico francês com trinta cômodos, 
edícula, jardins, quadras e pomar na Avenida Paulista, local 
que reunia a maioria dos milionários barões do café. Desde 
a sua inauguração como Espaço Haroldo de Campos de 
Poesia e Literatura, no final de 2004, tem oferecido cursos, 
oficinas de criação e crítica literárias, palestras, ciclos de 
debates, lançamentos de livros, apresentações literárias 
e musicais, saraus, peças de teatro, exposições ligadas à 
literatura, etc

Intervenção Iluminada 

19h – Coro Luther King – Natal Latino - Catedral 
da Sé 
Coro Luther King – Natal Latino
Canções de tradição latino-americana celebram a 
transcendência e o mistério natalino. O Coro Luther 
King apresenta um repertório cheio de ritmo, cor e calor, 
cantando a diversidade cultural e as tradições natalinas 
nas Américas.

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

DIA

20
D O M I N G O

http://www.casadasrosas.org.br/


19

Catedral da Sé
A catedral gótica projetada pelo professor da Escola 
Politécnica, Maximilian Hehl tem 111m de comprimento, 46m 
de largura e 65m de altura (exceto as torres). Foi construída 
para ser o espelho da fartura de nossos recursos materiais e 
uma escola de arte. 

20h – Duo Gisbranco – Bar dos Arcos
Duo Gisbranco
Com um repertório único para dois pianos Bianca Gismonti e 
Claudia Castelo Branco desenvolvem um trabalho inovador e 
singular, explorando ao máximo a sonoridade do instrumento. 
Bar dos Arcos
Situado no porão do Theatro Municipal de São Paulo, o bar 
tem como cenário as fundações da casa. Estão lá os arcos e 
tijolos nas paredes por onde se distribuem balcões coletivos. 
Na época da construção do espaço, em 1911, não existia 
cimento. Os arcos romanos sustentam a estrutura com 
as pedras ligadas por uma “argamassa” feita de conchas, 
gordura de baleia e areia. O local mantém o formato original e 
possui o espírito de taberna do século XIX.

13h – Podcast “Onde Mora o Natal em SP?” 
Episódio 10 - Ho! Ho! Ho! 

15h – Coreto Natalino Palhaça Rubra – Coreto 
Antônio Prado 
Coreto Natalino Palhaça Rubra
Espetáculo musical apresentado pela Palhaça Rubra e sua 
banda inspirado nos saraus natalinos, à moda antiga. O sarau 

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

DIA

21
S E G U N D A

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

http://arquisp.org.br/home
https://www.facebook.com/bardosarcos/
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traz temas musicais tradicionais e autorais, gags, esquetes, 
coreografias interativas e o flash  “A gente é uma árvore de 
Natal”.
Coreto Antônio Prado
O Coreto Antônio Prado, localizado no antigo Largo 
do Café, foi construído antes de 1890. Atualmente é 
utilizado como palco de shows e eventos, permanecendo 
constantemente nas programações artísticas da cidade.

18h – Alguma coisa acontece – 7° Episódio

Intervenção Iluminada 

20h – O Quebra Nozes – II Ato  - Cisne Negro  – 
Hall da Prefeitura
O Quebra Nozes – II Ato – Cisne Negro
O Quebra-Nozes em adaptação reduzida, baseada no II Ato 
do espetáculo, com música de Tchaikovsky, se inicia com a 
chegada de “Clara” ao “Reino dos Doces”. 
Hall da Prefeitura do Município de São Paulo (Edifício 
Matarazzo)
O Edifício Matarazzo, sede da prefeitura desde 2004, 
guarda muita história e um surpreendente jardim suspenso 
no topo do edifício. Clássico exemplar da arquitetura 
neoclássica,  em seu  hall de entrada as paredes são 
revestidas em mármore travertino. 

18h – Alguma coisa acontece – 8° Episódio 

DIA

22
T E R Ç A

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://monumentos.spturis.com.br/edificio-matarazzo/
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Intervenção Iluminada 

20h – Ayrton Montarroyos e Wanderléa – 
Natal Bem Brasileiro – Paróquia Santuário São 
Francisco de Assis
Ayrton Montarroyos e Wanderléa
Show composto apenas por canções brasileiras de Natal, 
de autores que vão de Adoniran Barbosa a Chico Buarque, 
passando por Martinho da Vila, Vinicius de Moraes e Luiz 
Gonzaga, reunindo o jovem cantor Ayrton Montarroyos e 
a grande estrela do cenário musical brasileiro Wanderléa. 
Natal Bem Brasileiro é um projeto inclusivo de afirmação da 
nossa brasilidade.
Paróquia Santuário São Francisco de Assis
Construída em taipa de pilão (barro, pedriscos e óleo animal), 
a igreja foi fundada em 1647 por sete religiosos franciscanos, 
recém-chegados em São Paulo.  No final dos anos 1800, a 
igreja sofreu um incêndio no qual foram salvas apenas as 
paredes e a imagem de São Francisco, o que levou a uma 
reforma que mudou sua fachada, passando do estilo jesuítico 
para o estilo barroco.  No subsolo, funciona a padaria do 
convento que, diariamente assa pães variados e os vende na 
porta da igreja.

15h - Tem um Papai Noel na minha Sala – Cia. 
Bubiô,FicôLô!
Tem um Papai Noel na minha Sala– Cia. Bubiô, Ficôlô
Um menino aparece brincando e pensando em quais 
presentes gostaria de ganhar no Natal. Mas lembra que ainda 
não consegue sair muito de casa, assim não pode fazer seu 
pedido ao Papai Noel. Ele pensa que nesse caso, Papai Noel 
poderia ser chamado igual ao gênio da lâmpada, onde você 
esfrega um objeto e ele aparece.

DIA

23
Q U A R T A

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://franciscanos.org.br/#gsc.tab=0
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16h30 – Natal com Doutores da Alegria – Museu 
da Energia
Natal com Doutores da Alegria
Brincando com figuras clássicas do Natal, com cenas 
cômicas, o elenco cria uma narrativa engraçada sobre 
a festividade, numa releitura dessa festa que reúne as 
pessoas para celebrar o nascimento do Menino Jesus e a 
vida. 
Museu da Energia
O Museu da Energia de São Paulo foi  inaugurado em 
junho de 2005.  Em suas salas, equipamentos interativos e 
atividades como jogos e projeções de filmes convidam os 
visitantes de todas as idades a participar de experiências 
científicas e a refletir sobre questões atuais envolvendo o 
tema da energia e seu futuro.   
O edifício-sede do museu é outra atração. Construído 
entre 1890 e 1894, quando o bairro dos Campos Elíseos 
era o endereço mais sofisticado da cidade, o palacete foi 
residência de Henrique Santos Dumont, irmão do aviador 
Alberto Santos Dumont e um dos homens mais ricos do 
Brasil na época.

18h – Alguma coisa acontece – 9° Episódio 

Intervenção Iluminada 

20h – Bixiga 70 + Rincon Sapiência – Secretaria 
de Estado da Educação e do Esporte
Bixiga 70 + Rincon Sapiência
Com dez anos de formação, a banda Bixiga 70, com quatro 
discos lançados e reconhecida internacionalmente nos 
cinco continentes pela energia dos seus shows, coloca a 
plateia para dançar com a participação do músico Rincon 
Sapiência.

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

http://www.museudaenergia.org.br/
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Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
O edifício do antigo Banco de São Paulo é um monumento 
tombado localizado na Praça Antônio Prado e na Rua 
15 de Novembro. Construído entre os anos de 1935 e 
1938,  abrigou o antigo Banco de São Paulo. O edifício, 
composto por dois blocos interligados, é um dos maiores 
exemplares da arquitetura art déco da cidade de São Paulo, 
principalmente por características como seu desenho 
geométrico, uso do ferro e mármore e o piso de mosaico. 

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://www.esportes.sp.gov.br/


As atrações artísticas e gastronômicas 
do Festival de Natal de São Paulo, 

para sua segurança e conforto, serão 
transmitidas pelas redes sociais, 

por meio do Facebook e Youtube da 
Secretaria Municipal de Turismo,  
todas com intérprete de LIBRAS.

COMPARTILHE OS MELHORES
MOMENTOS DO FESTIVAL DE NATAL 

DE SÃO PAULO USANDO AS HASHTAGS

#FestivalDeNatalSP 
#TriânguloSP 

#NatalNoCentro
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ALGUMA COISA ACONTECE...

Episódio 01 - Chegada em Sampa
Um jovem ator recém-chegado do interior, assiste ao 
espetáculo Roda Viva no Theatro Municipal e só consegue 
sair ao achar uma janela, de onde mira o Vale do 
Anhangabaú. Ao perceber que há um rio por debaixo do 
cimento, entende enfim que o Teatro Oficina foi projetado 
por Lina Bardi apontando para esse mesmo rio.
Participação Especial: Zé Celso

Episódio 02 - O Tesouro
Uma jovem observa as luzes de São Paulo através de um 
telescópio. Ela precisa alcançar as luzes, mesmo que isto 
implique andar por séculos.
Participação Especial: Dirce Thomaz

Episódio 03 - Bebê Pronto, Bebê Sentado!
Uma moça grávida percorre um caminho completamente 
guiada pela sua barriga.  Como uma grande bússola, sua 
barriga a conduz para um lugar onde ela poderá ver toda 
sua vida por um novo prisma.
Participação Especial: Miriam Mehler

Episódio 04 - O Ninho do Presépio
Entre lembranças de pessoas vivas, mortas e que ainda 
estão por vir, dois transeuntes revivem a arquitetura 
do passado em contraste com a atual, explorando os 
espaços do presente e da memória na Praça Roosevelt. 
Participação Especial: Esther Antunes

Episódio 05 - O Sonho
Um jovem trabalhador de aplicativo busca uma 
encomenda na famosa Rua 25 de Março. Ao chegar no 
local indicado, depara-se com uma surpresa: ele é o 
destinatário e precisa descobrir o que há naquele pacote.
Participação Especial: Pascoal da Conceição



Episódio 06 - O que Vem no Peito de Joana 
Uma mulher acorda com um fio saindo de seu peito e um 
mapa nas mãos. Sem compreender o mapa, decide seguir 
esse fio pra ver onde seu peito a levará.
Participação Especial: Clarisse Abujamra

Episódio 07 - Jantar 360º
Uma mulher atrasada para um jantar misterioso passa sua 
vida à limpo durante esse trajeto, tentando entender qual 
seu lugar na sociedade e colocando em xeque as escolhas 
que fez.
Participação Especial: Eduardo Silva

Episódio 08 - O espelho de Lágrimas
Nas ruas do Centro Antigo, um rapaz procura um espelho 
com o qual consiga se identificar. Ao chegar no Largo 
São Francisco, evoca Luís Gama, patrono da abolição 
da escravidão no Brasil, e reflete sobre a história de 
resistência do povo negro na diáspora. 
Participação Especial: João Acaiabe

Episódio 09 - Esquinas Sonoras
São Paulo, verão de 2021. Um jovem de sobretudo e óculos 
escuros tem alucinações musicais após encontrar uma 
caixa em uma esquina de São Paulo.
Participação Especial: Renato Borghi
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Onde Mora o Natal em SP?
O podcast traz 10 episódios com histórias 
independentes, interpretadas por grandes atores e 
atrizes. Entre afetos e expectativas, as personagens 
estão entre os quase 13 milhões de habitantes da cidade 
de São Paulo. Cada qual em seu universo particular, 
revela que o Natal, apesar das adversidades, ainda pode 
nos emocionar!

Dia 12 – 13h
Episódio 1: O Jogo Só Acaba Quando Termina
Como todos que nascem e crescem na Mooca, seu 
Pacheco é torcedor fanático do Juventus, ao contrário 
de seu filho Artur. Com algo mal resolvido entre eles, 
decidem assistir a um clássico do futebol na Rua Javari, 
em plena véspera de Natal.    
Elenco: Ailton Graça, Cida Moreira, Naruna Costa e 
Ricardo Gelli

Dia 13 – 13h
Episódio 2: Velozes e Natalinos
No edifício Copan, Leo já se conforma em passar o Natal 
sozinho. O que ele não sabe, é que o motoboy Robson 
tem uma entrega especial para ele.
Elenco: Carlota Joaquina, Gabrielle Araújo, Geraldo 
Rodrigues, José Trassi, Ricardo Gelli, Rita Batata e 
Sidney Santiago

Dia 14 – 13h
Episódio 3: Good Job!
A data mais comemorada por sua família é odiada por 
André.  Um workaholic de última geração que, neste 
ano, ainda contará com um fator extra e bastante 
significativo. 
Elenco: Carlota Joaquina, Dagoberto Feliz, Geraldo 
Rodrigues e Ricardo Gelli

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://open.spotify.com/show/5y0kLbE4W8HFSUONn7kdT4?si=Yz0McHJYReu2fwl8U7i79Q
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Dia 15 – 13h                                
Episódio 4: O Meu Papai Noel Existe
Ao participar de uma LIVE com o Papai Noel em pessoa, 
Dandara começa a desconfiar que ele existe de verdade.    
Elenco: Ailton Graça, Carlota Joaquina, Naruna Costa, 
Negra Rosa.

Dia 16 – 13h                
Episódio 5: Aqui Vai a Letra
Morador de uma comunidade na Zona Leste de SP, 
Anderson é um adolescente de 16 anos completamente 
apaixonado por slam, rap e hip hop, que enxerga em Cintia, 
sua professora de literatura, uma nova possibilidade.
Elenco: Dagoberto Feliz, José Trassi e Naruna Costa

Dia 17 – 13h
Episódio 6: Alvoroço
As árvores do parque Ibirapuera estão ansiosas para 
vestirem as luzes natalinas, momento mais esperado do 
ano. Mas, elas pressentem que este Natal será́ diferente e 
começa um reboliço geral.
Elenco: Cida Moreira, Carlota Joaquina, Gabrielle Araujo, 
Naruna Costa e Rita Batata

Dia 18 – 13h
Episódio 7: Quer Casar Comigo?
A casa de repouso Lar dos Montes recebe, dias antes 
do Natal, uma nova e ilustre moradora: Dona Marlene. 
Na nova casa, acontece de tudo. Inclusive, uma paixão 
avassaladora e à primeira vista.
Elenco: Cida Moreira, Dagoberto Feliz e Gabrielle Araújo
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Dia 19 – 13h                    
Episódio 8: O Protagonista do Mês
Ao participar de um filme documentário, Adhemir 
percebe que dirigir um dos famosos ônibus iluminados 
transformou o seu Natal pra sempre.
Elenco: Carlota Joaquina, Cida Moreira, Dagoberto 
Feliz, Denis Antunes, Gabrielle Araújo, Geraldo 
Rodrigues, Rita Batata e Sidney Santiago

Dia 20 – 13h
Episódio 9: Geografia do Natal
Nédia é responsável pela tradicional ceia de Natal da 
família Albuquerque. Mas é a caminho de casa, que ela é 
surpreendida pelo espírito natalino. 
Elenco: Carlota Joaquina, Cida Moreira, Dagoberto 
Feliz, Denis Antunes, Gabrielle Araujo, Geraldo 
Rodrigues, Naruna Costa, Ricardo Gelli e Rita Batata

Dia 21 – 13h                
Episódio 10: Ho! Ho! Ho!
Joílson, há 17 anos eletricista de um gigantesco 
shopping na região norte, se vê diante de uma 
oportunidade em pleno período natalino. Que tal se os 
padrões e a representatividade de um símbolo tão forte 
como o Papai Noel se modificassem? 
Elenco: Ailton Graça, Gabrielle Araújo
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Nesta edição do Festival de Natal de São Paulo, uma das 
grandes novidades é a participação do Mercado Municipal, 
carinhosamente chamado de Mercadão. Inaugurado em 1933, 
tem mais de oito décadas de história e foi pensado como 
um entreposto comercial de atacado e varejo. Porém, sua 
primeira função foi a de armazém de pólvora e munições, 
atendendo à Revolução Constitucionalista de 1932. 
Um importante prédio histórico e arquitetônico da cidade, em 
estilo eclético, o Mercado Municipal também se destaca hoje 
como polo cultural e turístico. O edifício passou por restauro 
em 2004, que incluiu a construção de um mezanino para 
abrigar  restaurantes, o Mercado Gourmet.  

As lives gastronômicas oferecidas, serão apresentadas por 
um  Mestre de Cerimônias muito especial: O Papai Noel, 
interpretado pelo ator Paulo Capovilla, que desde 1996 atua 
como o bom velhinho. 

11h às 17h – Natal Eletrônico 

11h – Live Gastronômica: Delícia de Abacaxi
Cozinheira tradicional, Sandra Margareth ensinará o Abacaxi 
Delícia que sempre é feito nas ceias de Natal. 

33

DIA

11
S E X T A

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://www.mercadaodesaopaulo.com.br/
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11h às 17h – Sagrada Família 

13h30 – Live Natal Brasileiro

14h – Live Gastronômica Cuscuz Paulista 
Ana Cíntia é aquela cozinheira tradicional que aprendeu com a 
avó. Nesta live, ela ensinará como fazer o Cuscuz Paulista, só 
que com toque do Natal da família da cozinheira. 

11h às 17h – Natal Eletrônico

11h às 17h – Sagrada Família

11h às 17h – Natal Eletrônico

11h às 17h – Sagrada Família

10h30 – Live Te Conto um Conto de Natal

DIA

12

DIA

13

DIA

14

S Á B A D O

D O M I N G O

S E G U N D A
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11h – Live Gastronômica: Culinária Optativa
A culinarista Caroline teve que conhecer os alimentos que 
seu corpo não absorve com facilidade e desenvolver novas 
possibilidades. Ela acredita que não existem restrições 
alimentares, mas sim outras formas de se alimentar. 
Transmissão também no IG @peleetarjapreta

11h às 11h30 – Pernaltas Natalinos Tropicais

11h às 17h – Sagrada Família

13h30 – Live Forró Brasilis – Duo 

14h – Live Gastronômica Carnes para o Natal
Direto da cozinha do churrasqueiro profissional Filipe Passos 
de Carvalho para o Mercado Municipal de São Paulo, as 
melhores receitas de carnes de porco para a sua ceia de 
Natal.

15h às 15h30 – Live Trio Bendita Folia
O Núcleo Artístico Bendita Folia, na formação de Trio Vocal 
Feminino, tem como projeto ativo principal o estudo e a 
pesquisa da música popular brasileira, trabalhando tanto 
arranjos já consagrados, como também arranjos inéditos 
especialmente escritos para as vozes dos seus componentes, 
com o propósito de apresentações em formatos de shows, 
concertos e recitais.

15h às 15h30 – Pernaltas Natalinos Tropicais

10h30 – Live Te Conto um Conto de Natal

DIA

15
T E R Ç A
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11h – Live Gastronômica Pastel de Picanha
Fascinada pelo churrasco, Lu Ferreira criou o Pastel de Picanha 
feito em churrasqueira. Mas atenta às vontades de seus clientes 
ecléticos, fez também um pastel sem nenhum ingrediente de 
origem animal e muito saboroso o “Pastel de Vegetais”.

11h às 11h30 – Pernaltas Natalinos Tropicais

11h às 17h – Sagrada Família

13h30 –Live Forró Brasilis – Trio 

14h – Live Gastronômica Bacalhau de Natal
As melhores receitas de bacalhau feitas pelos chefes João 
Batista e Jaciel Pereira Barbosa. 

15h às 15h30 – Live Coral Canto Ma Non Presto
Grupo vocal paulistano e independente, com mais de 20 
anos de estrada, com várias apresentações em importantes 
espaços culturais do país, conhecido pela alta qualidade vocal 
e pela complexidade dos arranjos, todos próprios e a capela, 
caracterizados pela busca de novas sonoridades dentro da 
canção popular brasileira. 

15h às 15h30 – Pernaltas Natalinos Tropicais

10h30 – Live Te Conto um Conto de Natal

DIA

16
Q U A R T A
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11h – Live Gastronômica Tapas de Natal
Reginaldo Oliveira apresenta um Natal diferente do que o 
tradicional através da comida espanhola, apresentando em 
suas receitas tradicionais as famosas “Tapas”.

11h às 17h – Sagrada Família

11h às 11h30 – Pernaltas Natalinos Tropicais

13h30 – Live Natal Brasileiro

14h – Live Gastronômica Donuts de Natal
A Confeitaria Delícias da Vovó, tradição desde 1996, com o 
Confeiteiro Chef Wash Souza irá apresentar essa deliciosa 
receita dos nossos donuts fofinhos e fresquinhos natalinos 
para alegrar o seu natal e até mesmo presentear quem você 
ama.
Transmissão também no IG @contefeitariadeliciasdavovo_

15h às 15h30 – Live Coro Masculino de Alumínio
Grupo comunitário independente e voluntário, formado por 
operários da cidade de Alumínio-SP e região. O repertório 
do CMA engloba Música Sacra - desde o gregoriano até 
composições do século XXI - e Música Popular Brasileira. 

15h às 15h30 – Pernaltas Natalinos Tropicais

10h30 – Live Te Conto um Conto de Natal

DIA

17
Q U I N T A
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11h – Live Gastronômica Panetone
A Padaria Paulista e seus anos de tradição no Mercado 
Municipal apresenta o famoso Panetone, produzido pelo 
Tiago, que é um dos mais desejados e pedidos nas ceias de 
Natal.

11h às 17h – Sagrada Família

11h às 11h30 – Pernaltas Natalinos Tropicais

13h30 – Live Forró Brasilis – Duo

14h – Live Gastronômica Brinde de Natal
Tatha Kimura - Consultora de Bares, Graciele Souza - 
Empreendedora Social pela Maria Maria Bartenders e Michele 
Rossi - Gestora de Bares do Grupo Tokyo, são bartenders que 
integram o Coletivo Ada Coleman. O objetivo do Ada é ajudar 
outras mulheres da profissão, principalmente diante da 
pandemia. Com elas, conheceremos a diversidade dos drinks 
de Natal, com drinks alcoólicos e não-alcoólicos.

15h às 15h30 – Live Coral Vozes Afro
O Coral Vozes Afro completa oito anos de existência com 
muita história e atividades. Criado em 2012, acumula 
participações em inúmeros Encontros de Corais, em palcos 
variados. 

15h às 15h30 – Pernaltas Natalinos Tropicais

11h às 17h – Natal Eletrônico

DIA

18
S E X T A
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11h – Live Gastronômica Brunch de Natal 
Receitinhas sofisticadas, mas rápidas e simples de serem 
preparadas para impressionar amigos, família e até 
mesmo para você, porque o importante é comer bem e 
estar feliz. Por Munier Ferreira.
Transmissão também no IG @cafe174

11h às 17h – Sagrada Família

13h30 – Live Forró Brasilis – Trio

14h – Live Gastronômica Marmita Natalina
O que inspira o talentoso chef João Alcântara são suas 
lembranças e memórias afetivas com a comida. Durante 
sua carreira, estudou a influência da alimentação no 
rendimento de atletas de alto nível, integrou o elenco 
de programas de TV e difundiu a culinária brasileira no 
cenário internacional. 
Transmissão também no IG @jotapalcantara

11h às 17h – Natal Eletrônico

11h às 17h – Sagrada Família

11h às 17h – Natal Eletrônico

11h às 17h – Sagrada Família

DIA

19
S Á B A D O

DIA

20
D O M I N G O
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CONHEÇA AS ATRAÇÕES DO FESTIVAL DE NATAL 
DE SÃO PAULO NO MERCADÃO

EXPOSIÇÃO: A ESTRELA DE BELÉM
De 11 a 30 de dezembro, das 11h às 17h
A intervenção, idealizada pelo escultor e artista plástico 
Renato Santos, tem o propósito de promover a interação 
do público de diferentes gerações, através de sensações 
visuais, táteis e sonoras, que buscam questionar o imaginário 
infantil e sua relação com os contos de Natal. 
No Presépio, os personagens são caracterizados por altura, 
braços, pernas, mãos e pés com dimensões exageradas, 
assim como por feições infantis, mas que produzem um 
efeito suave, multicolorido e harmônico.

EXPOSIÇÃO: FOLIA DE REIS
De 11 a 30 de dezembro, das 11h às 17h
Oito bonecos gigantes (com quatro metros de altura) serão 
expostos dentro do Mercado e trazem alguns personagens: 
os três reis magos, pastorinhas e palhaços de folia de reis. 
Os bonecos foram confeccionados por artesãos do Vale do 
Paraíba.
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PERNALTAS NATALINOS TROPICAIS
O espírito natalino nos traz o sentimento do cuidado, 
do acolhimento e da importância dos afetos. Pensando 
na segurança de todos, a intervenção consiste na 
distribuição de álcool em gel por seres natalinos tropicais 
na perna de pau para o público que circula no Mercadão, 
conscientizando os transeuntes sobre a importância da 
prevenção.

ESTÁTUAS VIVAS - SAGRADA FAMÍLIA
De 11 a 20/12 das 11h00 às 17h00
Reprodução do presépio com Maria, José e o menino Jesus 
em estátuas vivas.
Consta de performances estáticas, que fazem surgir uma 
espécie de comunhão silenciosa com o público, um pacto 
visual capaz de exceder a mera apreciação. Os movimentos 
dos personagens podem ser lentos ou abruptos quando 
necessários, dramáticos ou divertidos dependendo da 
situação.

FORRÓ BRASILIS 
Forró Brasilis, traz consigo a vertente do forró em duas 
formações instrumentais diferentes. Uma é duo com o 
violinista e maestro Daniel Barbosa e o percussionista 
Thiago Fermino, e o outra, é um trio com Márcio Dedéu na 
sanfona, Celso França na zabumba e Índio no triângulo. 
Forró Brasilis propõe que essas duas formações tragam 
ao público o balanço de ritmos tradicionais brasileiros 
como o forró, xote, maxixe, arrasta-pé, coco e xaxado.  
Também serão apresentadas músicas tradicionais natalinas, 
“puxadas no forró”.

NATAL BRASILEIRO
Natal Brasileiro propõe uma viagem pelo ciclo natalino 
através da Cultura Popular. Longe de ter um apelo religioso, 
narra a formação do povo brasileiro através da história do 
nascimento do menino Jesus, da marcha dos guerreiros, 
da saga do Boi e das brincadeiras de Cavalo-Marinho, 
apresentados na forma de cortejos natalinos.
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NATAL ELETRÔNICO (DJ TIDE)
Músico, editor de som e produtor musical, iniciou sua carreira 
como dj em 2008 levando ao público a cultura tropical das 
diversas regiões do planeta. A partir de 2011 os ritmos do norte 
e nordeste do brasil dominam seu interesse e começam a definir 
seus trabalhos. As produções criativas e muito divertidas flertam 
com gêneros de massa como o Axé, o pagode, o arrocha e o 
brega. 

TE CONTO UM CONTO DE NATAL
A intervenção “Te Conto Um Conto de Natal” propõe uma 
aproximação às narrativas natalinas, utilizando o universo lúdico 
e encantador do teatro de bonecos e objetos que levarão ao 
público uma experiência do verdadeiro espírito natalino no nosso 
contexto tropical.



Assista a programação especial que 
preparamos para você pelos canais 
oficiais da Secretaria Municipal de 

Turismo no Youtube

Nossas transmissões contam com 
intérprete de LIBRAS.

COMPARTILHE OS MELHORES
MOMENTOS DO FESTIVAL DE NATAL 

DE SÃO PAULO USANDO AS HASHTAGS

#FestivalDeNatalSP 
#TriânguloSP 

#NatalNoCentro

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI

https://www.youtube.com/channel/UCjsZP4Uu2tKWqkS7nXr-tvQ
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ÁRVORE DE NATAL DA CIDADE
Inauguração: Dia 05/12, 19h
Período de exposição: de 05/12 a 06/01
Local: Ponte Estaiada
Com o tema “Juntos como Nunca”, a árvore de 2020 foi 
adaptada para a atual realidade. Neste ano o público não 
poderá estar ao lado da árvore, mas chegará ao lar de cada 
um através de ações digitais. A árvore terá novos enfeites 
e iluminação, 46 metros de altura, queima de fogos e live 
com artista a definir, transmitida através das redes sociais 
da Coca-Cola. 

GLOBO DE NATAL 
De 06/12 a 27/12
Das 12h às 22h
Em meio ao Viaduto do Chá, um globo de neve será 
instalado, tendo personagens reais (Papai e Mamãe 
Noel, Duendes e Fadas) para interação com o público, 
estimulando postagem nas redes com a #festivalnatalsp.  
Além do movimento dos personagens, o globo simulará 
neve. 

NATAL ILUMINADO
De 12 a 27/12
A Praça Antônio Prado receberá uma intervenção de artes 
visuais criando uma atração na cidade, que se “esparrama” 
para os dois lados da Rua São Bento, com blimps gigantes 
retro iluminados estampados com obras de artistas do 
coletivo “Os Tupys”, pioneiro da street art brasileira.

EXPOSIÇÃO: MOSAICO DE NATAL
De 10/12 a 06/01/2021
Local: Praça do Patriarca
A aplicação da técnica de mosaico em peças natalinas, 
num total de 15, em tamanho natural, compondo a Vila de 
Natal. 
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EXPOSIÇÃO: MILAGRE DA NATIVIDADE 
De 10/12 a 06/01/2021
Local: Patteo do Collegio
Doze esculturas representando a chegada dos Reis 
Magos, numa obra realista que trata da temática religiosa 
– o Presépio de Natal, que deu origem as esculturas de 
arte sacra, contando a história do Natal e a tradição dos 
presentes como conhecida hoje. 



A SPTrans há oito anos celebra a chegada do Natal com seus 
tradicionais ônibus decorados e iluminados. Atualmente, 40 

coletivos circulam por todas as regiões da cidade, enfeitados com 
luzes e decorados com temas natalinos. Até o final da ação, serão 
90 coletivos ao todo. Além disso, em alguns ônibus, os motoristas 

estarão vestidos de Papai Noel.
Os veículos com decorações natalinas circularão todos os dias da 
semana em linhas regulares, com pagamento da tarifa normal de 
R$ 4,40, permanecendo assim até 31 de dezembro, levando para a 

população o espírito festivo do Natal e do Ano Novo.
Neste ano, por conta da pandemia e visando evitar aglomerações, 
não haverá os tradicionais passeios com a carreata de coletivos 

que partiam de diversos pontos da cidade.

47



48



NATAL EM CORES E FORMAS 
De 10/12 a 06/01/2021
Local: Entrada Principal do Edifício Matarazzo
Uma Árvore de Natal de 22 metros de altura será instalada 
na frente do Edifício Matarazzo (Prefeitura de São Paulo). 
Ela representa os sonhos e fantasias infantis do Natal (e 
por que não adultas também?), num cenário lúdico feito de 
cores, formas e texturas.

BRILHO DE NATAL
De 10/12 a 06/01/2021
Local: Fachada do Edifício Matarazzo
Efeitos luminosos, sombras, projeções e aplicações de 
luz nos espaços arquitetônicos do edifício, com técnicas 
e efeitos da luminotécnica por meio de exercícios livres 
e dançantes, através de lasers, mapeamentos gráficos, 
desenho e ilustração digital. 
Edifício Matarazzo
O Edifício Matarazzo, sede da prefeitura desde 2004, 
pertenceu à família Matarazzo e depois se tornou o 
Banespa. Hoje é tombado, em função do seu valor histórico, 
social e urbanístico. Possui um jardim suspenso no topo, 
com vista para o centro da cidade.

MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI
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Dia 12/12 - 10h00
Local: Café Girondino
Tema: Oficina com Papai Noel – Decoração de 
Cupcakes
Uma forma rápida e prática para decoração dos bolinhos. 
Ao final, será oferecida uma degustação com café Bravo.
Com transmissão no IG @cafegirondino

Dia 15/12 - 16h00
Local: BAC (Badaró Art Caffé)
Tema: Bebidas Natalinas com Café 
Bebidas tradicionais de Natal, de diferentes regiões, em 
versões exclusivas com café criadas pela barista Talita 
Scalabrini e pelo Chef Chris Stocovick.
Com transmissão no IG @badaroartcaffe

Dia 16/12 - 16h00
Local: BAC (Badaró Art Caffé)  
Tema: Versões Natalinas do BAC 
Pratos tradicionais conceituados do Badaró em versões 
Natalinas criadas pelo Chef Chris Stocovick e pelo 
confeiteiro Fábio Guedes.  
Com transmissão no IG @badaroartcaffe
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Dia 17/12 - Quinta às 16h00
Local: BAC (Badaró Art Caffé)  
Tema: Vinhos e Espumantes para o Natal 
Sugestões de vinhos e espumantes para harmonizar com a 
ceia de Natal e Ano Novo, pelo Chef Chris Stocovick e pelo 
maître Maxwell Diógenes.
Com transmissão no IG @badaroartcaffe.

 

Dia 19/12 - 10h00
Local: Girondino
Tema: Oficina com Papai Noel: Cookies de Natal
Receita prática em formatos natalinos e glacê para decoração 
dos biscoitos. Ao final, será oferecida uma degustação com 
café Bravo.
Com transmissão no IG @cafegirondino
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Confira as promoções especiais 
dos estabelecimentos do 
Centro Histórico para  
o Festival de Natal 

de São Paulo
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Badaró Art Caffé
R. Líbero Badaró, 408
Instagram: @badaroartcaffe
O BAC é um espaço contemporâneo para viver  
experiências únicas. A tradição do café extraído da melhor 
máquina de espresso do mundo, a gastronomia cosmopolita e 
a viagem pela cultura dos vinhos, champagnes e espumantes 
servidos em taças por tecnologia inovadora para apreciar. No 
seu tempo. No seu ritmo.
Menu de Natal: Combo com bebida (suco de laranja, 
refrigerante, água ou floral de hibisco gelado), prato 
principal (Quiche Finlândia - pernil com crocante de bacon 
acompanhado de salada natalina) e sobremesa (rabanada com 
sorvete).

Bar 34
R. do Comércio, 34
Instagram: @bar34sp
Tradicional boteco paulistano, o Bar 34 foi aberto em 1953 
e vem desde então atendendo com simplicidade e simpatia, 
oferecendo os pratos tradicionais paulistanos, happy hour com 
boa música e bebida de qualidade a preços acessíveis.
Menu do Festival: Porção de Pastel Misto + Balde com 3 
Cervejas Estrella Galicia e Porção Torresmo Biquinho + Balde 
com 3 Cervejas Estrella Galicia

Bom Gosto
R. São Bento, 525
Instagram: @bomgosto525
Localizado em frente ao Mosteiro São Bento, você pode provar 
nossos deliciosos pratos e lanches, além de conhecer um 
pouco mais da história e cultura da cidade.
Menu do Festival: Tradicional lanche de pernil + um suco de 
laranja

Boteco Central
R. Álvares Penteado, 221
Instagram: @botecocentral_
A temática da casa é o futebol, mas não agrada apenas os 
amantes do esporte: traz música ao vivo no happy hour e 
ótimas opções de almoço.
Menu do Festival: Combo com bebida (suco de laranja), prato 
principal (arroz natalino, filezinho de frango grelhado e salpicão 
de peru) e sobremesa (pavê de bolacha).
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Café 174
R. Álvares Penteado, 151 (dentro da Associação  
dos Advogados de São Paulo)
Instagram: @cafe174
O Café 174 vem desde 2014 fazendo clientes e amigos que amam 
um café de qualidade e uma boa sobremesa, para que você 
sempre nos veja no melhor momento do seu dia.
Menu do Festival: Esfera de Natal e Toast de Panetone com Doce 
de Leite

Café Alhambra
R. São Bento, 344
Instagram: @alhambraofficial
Localizado no Largo do Café, o Café Alhambra oferece 
ótimas opções tanto para o almoço quanto para 
o happy hour, com música ao vivo e porções maravilhosas.
Menu do Festival: Bife Ancho à Moda Argentina, Salmão nas 
Alcaparras, Picanha à Provençal, Filé mignon à Suíça. 

Café Canelinha
Av. Cásper Líbero, 79
Facebook: Café Canelinha Original
Um pequeno café aconchegante no centro de São Paulo, 
bom para relaxar em meio à pressa do dia a dia, oferecendo bons 
cafezinhos, como o tradicional espresso com espuma e boas 
doses de canela.
Menu do Festival: Na compra de um café ganhe uma deliciosa 
rabanada

Café Capítulo 1
R. José Bonifácio, 99 (dentro da Livraria Vozes)
Instagram: @cafecapitulo1
Uma charmosa cafeteria fundada em 2012 dentro de  
uma livraria, um verdadeiro refúgio com cafés especiais e oito 
métodos diferentes de preparo, sempre com um bolinho especial 
de fabricação própria para adoçar seu dia!
Menu do Festival: Rabanada e Rabanada com sorvete e biscoito 
de gengibre
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Café do Pateo
Praça Pateo do Colégio, 02
Instagram: @cafedopateo
Localizado nos jardins do tradicional Pateo do Collegio,  
oferece um ambiente ótimo para uma pausa no  
trabalho ou leitura, cercadas pela natureza e pela  
histórica parede de taipa de pilão, um verdadeiro oásis  
em meio à agitação da metrópole.
Menu do Festival: Tradicional Pão do Pateo e Broa de Milho 
com geleia de goiabada

Café Girondino
R. Boa Vista, 365
Instagram: @cafegirondino
O Café Girondino está bem no centro da cidade e conta com 
uma vista privilegiada, sendo possível contemplar o Mosteiro 
São Bento e outros locais que nos remetem a períodos 
anteriores da história da cidade, enquanto degustamos um 
bom cafezinho.
Menu do Festival: Capuccino gelado de Natal e Sobremesa 
especial

Café Martinelli
R. Líbero Badaró, 508
Instagram: @cafemartinelli
Localizado no primeiro arranha-céu da cidade e inspirado na 
Belle Époque paulistana, o Café Martinelli traz a atmosfera dos 
bistrôs parisienses, mantendo sua identidade e vocação de 
servir com simpatia e qualidade.
Menu do Festival: Café + um delicioso brigadeiro

Caffè Latte
R. do Comércio, 58
Instagram: @caffelatteoficial
O Caffè Latte prima por oferecer um café de qualidade, 
dentro dos mais altos padrões internacionais, com um 
cardápio variado, incluindo pratos rápidos, saladas, sanduíches, 
salgados e doces. 
Menu do Festival: Drink Floresta Negra + Bolo Caseiro
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Caffè Latte Piccolo
R. Dr. Miguel Couto, 18
Instagram: @caffelatteoficial
É um espaço compacto, seguindo a tendência do que há 
de mais moderno em design de cafeterias ao redor do 
mundo. Desde a escolha dos grãos com os nossos parceiros 
selecionados, nos aventurando também na mágica da torra. 
Menu do Festival: Drink Floresta Negra + Bolo Caseiro

Casa Godinho
R. Líbero Badaró, 340
Instagram: @casagodinho
A Casa Godinho é um empório tradicionalíssimo da  
cidade, fundada na Praça da Sé em 1888 pelo português  
José Maria Godinho e transferida para o Edifício Sampaio 
Moreira em 1923,  considerada um patrimônio imaterial da 
cidade de São Paulo.
Menu do Festival: Panetone especial com damasco, amêndoas, 
passas e frutas cristalizadas, Stolen (panetone alemão), Bolo 
Rei (tradicional bolo natalino português) e Cestas de Natal

Chocolates Brasil Cacau
Rua Boa vista, 319
Instagram: @chocolatesbrasilcacauboavista
Marca jovem, divertida e moderna. Os principais  
destaques da marca são os mais de 30 sabores de  
Trufas e Minitrufas, Dinda, Gato Mia e Tabletes. Oferecemos 
também expresso, capuccino e chocolate quente, e o 
surpreendente fondue de chocolate com frutas frescas.
Menu do Festival: Panettone Delírios de Pavê, Pequettones 
Frutas, Mix de Figuras, Panettone Ovomaltine®, Trufa 
Ovomaltine®, Papai Noel Dinda e o Combo Bem Me Faz - Zero 
Lactose e sem glúten. 
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Confeitaria Delícias da Vovó
Praça da Sé, 33
Instagram: @confeitariadeliciasdavovo_
Um dia em 1996, a nossa família teve a ideia de levar às pessoas 
um pouquinho daquilo que sempre nos reunia em volta da 
mesa, um momento cheio de carinho e partilha. Foi assim que 
nasceu a Confeitaria Delícias da Vovó. 
Menu do Festival: Donuts natalinos, Bolo de Especiarias, Bolo 
de Frutas Cristalizadas

Fazenda Café
Largo São Francisco, 20
Instagram: @fazendacafee
Tradicional cafeteria e bistrô, em frente a histórica  
Faculdade São Francisco de Direito, possui ambiente  
rústico e decoração ímpar. Seu cardápio possui uma  
variedade de pratos a la carte e diferentes estilos de cafés, 
cappuccinos e chocolates
Menu do Festival: 1 Café expresso, 1 pão de queijo e 1 Bolo de 
Fubá com Goiabada; 1 Macchiato , 1 pão de queijo e 1 Bolo de 
Fubá com Goiabada; 1 Limonada Suíça (Melancia ou Morango) + 
1 Torta Frango com Catupiry

Flashback Café
R. Álvares Penteado, 112
Instagram: @flashbackcafeccbb
O Café Flashback traz sabores de cafés das melhores  
regiões cafeeiras do país, incluindo o café mais raro  
do Brasil, o Jacu. Drinks com nomes de carros de época e 
ingredientes incríveis vão fazer você viajar no tempo.
Menu do Festival: Basquiat com 10% de desconto 

Havana Sé
Praça da Sé, 423 (dentro da Livraria Saraiva)
Instagram: @voce_na_havanna
A Havanna é uma tradicional marca argentina que atua  
no Brasil desde 2006. É uma grande referência em  
cafeterias e produtos clássicos argentinos, como  
os deliciosos alfajores e medialunas. 
Menu do Festival: Deliciosa fatia de panetone com sorvete, 
polvilhado com canela
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Maria Cristina Doces
R. Álvares Penteado, 188
Instagram: @mariacristinadocesoficial
Há quase quatro décadas encanta paladares com os sabores 
genuínos e reveladores dos doces portugueses artesanais, 
buscando transmitir uma experiência única baseada em uma 
nova leitura do design português. 
Menu do Festival: Rabanada com calda de vinho do Porto com 
sorvete, Bolo Rei (tradicional bolo natalino português)

Orange Juice & Coffee
R. XV de Novembro, 12
Instagram: @orangecafebr
Um oásis no Centro Histórico. Em ambiente contemporâneo e 
aconchegante, oferecemos cardápio variado: cafés especiais, 
pão de queijo gourmet, sucos detox, tapiocas, omeletes, 
crepes. E o famoso bolo de chocolate com cobertura de 
brigadeiro.
Menu do Festival: Christmas Cake: um delicioso bolo de maçã 
com nozes e passas e Christmas Cappuccino, decorado com 
tema natalino.

Padaria Santa Efigênia
R. da Quitanda, 151
Instagram: @padariasantaefigenia
Com mais de 63 anos, assistiu a grandes momentos de 
transformação da nossa cidade ao mesmo tempo que, entre 
um café e outro, sempre serviu aos seus clientes um espaço 
convidativo e um cardápio variado de itens clássicos.
Menu do Festival: Cubo Mágico: Pedaços de panetone cobertos 
com chocolate Belga; Panetone trufado em 3 sabores: doce 
de leite, chocolate e avelã; Panetone tradicional com frutas e 
Chocotone



Pátio Metrô São Bento
Largo São Bento, 109  
(dentro do Metrô São Bento)
Instagram: @patiometrosaobento
Localizado em um dos cartões postais da cidade, bem aos 
pés do Mosteiro de São Bento, o Pátio Metrô São Bento é um 
centro comercial, cultural e gastronômico a céu aberto. O 
espaço conta com opções de alimentação, serviços e varejo, 
além de uma ampla programação cultural gratuita.
Menu do Festival: Ramov (na compra de um suco, ganhe ½ 
porção de pão de queijo e Pague 2 e leve 3 sucos); Arrozeteria 
(10% de desconto nos pratos clássicos; Compre 2 pratos 
especiais e ganhe 1 bebida -*não cumulativo, desconto 
válido mediante a apresentação do guia);  Cacau Show (10% 
de desconto em produtos de linha para compras acima de 
R$15,00 - *não cumulativo com outras promoções, não 
se aplica para itens de Natal, desconto válido mediante a 
apresentação do guia); Subway (Dois subs de 15 cm - *válido 
para os sabores frango - grelhado e empanado - e steak 
churrasco); Fast Açaí  (Açaí tradicional - copo baby; compre 
2 açaís onda (500ml) e ganhe 50% de desconto na segunda 
unidade); Montana (Compre uma porção e um chopp e ganhe 
outro chopp).

Prainha da Praça
R. Comércio, 12
Instagram: @prainhadapraca
Com uma decoração mais descontraída, o Prainha da Praça 
oferece excelentes opções tanto para o almoço quanto para o 
happy hour.
Menu do Festival: Combo com bebida (suco de laranja), Prato 
principal (arroz natalino, filezinho de frango grelhado e salpicão 
de peru) e sobremesa (pavê de bolacha)
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Python Boo Café - Coworking - Livraria Jurídica
Largo São Francisco, 26
Instagram: @pythonboo
Um ponto de encontro para estudar, trabalhar e criar 
relacionamentos.   Localizado no Largo São Francisco em 
frente à Faculdade de Direito, aqui você encontra um espaço 
moderno, salas individuais e coletivas, café com internet, 
coworking, sebo jurídico e sala de ensaio.
Menu do Festival: Pavê de Chocolate e Shaketone (Milkshake 
de Chocolate com Pedaços de Panetone ou Chocotone)

Salve Jorge
Praça Antônio Prado, 33
Instagram: @barsalvejorge
Localizado na região central de São Paulo, o Salve Jorge  
é um bar e restaurante amplo, de estética genuinamente 
paulistana e frequentado por diferentes estilos de pessoas. 
Menu do Festival: 20% de desconto na caipirinha especial de 
frutas vermelhas

Starbucks 
Loja República: Praça da República, 36
Loja Shopping Light: Rua Coronel Xavier de Toledo, 23
Instagram: @starbucksbrasil
A Starbucks traz como filosofia a busca em ser o Terceiro Lugar 
favorito para seus clientes, seguido da casa e do trabalho. 
Um ambiente acolhedor e amigável somado ao atendimento 
personalizado e aos melhores cafés especiais do mundo: essa 
é a Experiência Starbucks. Agora, oferecendo a filosofia do 
Quarto Lugar, no ambiente digital, onde o consumidor desfruta 
dos produtos com praticidade. 
Menu do Festival: Cake de Morango, Chocomenta e Avelã 
Caramelo

Viella São Bento
R. São Bento, 514
Instagram: @viellasaobento
Com um ambiente moderno e descolado, traz ótimas opções 
de almoço, além do animado happy hour com música ao vivo e 
deliciosos petiscos.
Menu do Festival: Combo de bebida (suco de laranja), Prato 
principal (arroz natalino, filezinho de frango grelhado e salpicão 
de peru) e sobremesa (pavê de bolacha)



ACOMPANHE

A COBERTURA DO
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Prefeito de São Paulo
Secretário Municipal de Turismo

Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete

Coordenadoria de Turismo
Coordenadoria de Comunicação

Projeto Gráfico
Coordenadoria de Eventos 

 Coordenador
Diretora de Divisão Técnica

Assessor Técnico
Assessor Técnico

Produção do Festival 
Gerente  de Projeto

Produtor Artístico
Produtor Órgãos Públicos e Licenciamentos

Produtor de Comunicação
Produtor de Parcerias Comerciais

Produtor de Materiais
Produtor de Patrocínios
Produtor de Estruturas

Produtor Técnico
Produtor de Protocolos

Direção Artística
Produtor Artístico (Mercadão)

Produtor de Estruturas (Mercadão)
Apoios de Produção    

 

Bruno Covas
Miguel Calderaro Giacomini  
Rodolfo Marinho da Silva 
Vicente Rosolia
Jorge Murié Aguadé 
Giovanna Longo
Eliandro Ramos 

Vander Lins Gomes
Fernanda da Silva Ramiro
Priscila Pereira de Barros
Marcela Camargo

Romário Santos
Rodolfo Lima
Monique Amy
Monica Zafita  
Gisele Shiba
Leandro Ataídes
Regina Albano
Denis Lico
Adriano Zanetti 
Luciana Caruso 
Shirlei Vieira de Santana 
Cicelline Pugliesi  
José Lima  
Jaqueline Nascimento    
Niki Kejji Brito Nishi    
Monica Vasconcelos    
Siberson Ferreira    
Mariana Pugliesi    
Ana Paula Galvão    
Amanda C. S. Ribeiro    
Beatriz O.M.Silva    
Edgar G. Rodrigues
Yasmin Sipahi
Luana A. Nascimento
Felipe C. P. Ribeiro
Eugênia A. Cintra
Sueli Tadeu Gonçalves
Caique Teruel 
Keyla Carolyne C. Santos
Monique Gonsalves
David Manriquez
Fernando Gustavo Cabrera
Luan Guedes Racciopi
Felipe Eduardo Rezende
Jefferson F. S. da Silva
Joyce Teixeira da Silva Lima



O Festival de Natal de São Paulo agradece a todos 

aqueles que, com seu trabalho, sugestões, pesquisas, 

dedicação e criatividade, ajudaram a criá-lo. 

Registramos o nosso muito obrigado!

Comissão Especial de Avaliação do Festival de Natal 

de São Paulo 2020

Alexandre Abreu D. Guerreiro, Alessandro de Aguiar 

Freitas, Alice de Almeida Américo, Ariovaldo Tadeu 

Parisotto Carvalho, Mara Leandra Matos dos Santos, 

Farid Fernando Nabhan, Cilene Cabral Lourenço 

Buozzi, Karina Gimenes Picciolli, Lúcia Lumi, Aparecida 

Regina Lopes Monteiro, Priscila Pereira de Barros, 

Vander Lins Gomes, Fernanda da Silva Ramiro, Marcela 

Camargo Antoniolli Souza, Danilo Mota Oliveira e 

Jorge Muriá Aguadé.
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Abast 
Amlurb

Arquidiocese de São Paulo
Bar dos Arcos

Biblioteca Mário de Andrade
Câmara Municipal de São Paulo

Cabaret da Cecília
Casa das Rosas

Catedral Metropolitana de São Paulo
Centro Cultural dos Correios

Centro de Referência da Dança
CET

CPPU
DSV

Edifício Martinelli
Edifício Matarazzo

Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP)
Guarda Civil Metropolitana

Ilume
Instituto Galeria do Rock

Mercado Municipal de São Paulo
Metrô São Paulo

Museu da Energia/Fundação Energia e Saneamento
Oficina Cultural Oswald de Andrade

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Santa Ifigênia
Paróquia Santuário São Francisco de Assis

Pateo do Collegio
Pátio Metrô São Bento

Polícia Militar
School of Rock

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Shopping Light

SMADS
SMC/DPH

SMPED
SP Obras

SP Urbanismo
SP Trans

Subprefeitura da Sé
Theatro Municipal de São Paulo

Teatro Municipal Paulo Eiró






