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BAIRRO TRADIÇÃO Fora do circuito turístico de Buenos Aires e sem perder suas origens, a Villa Crespo  
ganha cada vez mais vida com restaurantes, bares, centros culturais e galerias de arte
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dos, em 1888, logo se tornou um dos mais 
populosos de Buenos Aires, sendo a maio-
ria de seus moradores uma mistura de 
imigrantes. Eles foram responsáveis pela 
vocação comercial da região e, claro, por 
definir essa personalidade tão própria. “É 
um bairro que abriga habitantes que vi-
vem aqui por toda a vida; muitos com uma 
longa história comercial e, por isso, você 
encontra de tudo”, diz Agustina. “Hoje, há 
um amor dos moradores mais novos por 
essa identidade forjada por seus avós e 
um interesse em valorizá-la.”

O ANTES, O AGORA E O DEPOIS
A rua Humboldt, uma das principais do 
bairro, materializa esse contraste entre o 
velho e o novo: aqui fica a sede do Club 
Atlético Atlanta. De 1904, ele se funde à 
história da região. Além do estádio Cancha 
de Atlanta, que “expulsou” seu maior rival, 
o Chacarita Juniors, o clube abriga centro 
cultural e o restaurante Los Bohemios, 
como são chamados os jogadores. 

Curiosamente, entre as duas constru-
ções que pertencem ao clube foi erguida a 
nova Movistar Arena, considerada a mais 
tecnológica do país. “A arena vai atrair 
um grande público para o bairro, o que é 

ótimo, mas precisamos nos preparar me-
lhor para esse movimento, pois não temos 
estrutura para receber tanta gente”, diz 
Federico Kotlar, 46, repórter do jornal Cla-
rín. A inauguração recente da estação Villa 
Crespo do metrô endossa um ponto com 
que todos concordam: a transformação 
do bairro parece um caminho sem volta.

Do lado do Atlanta, uma outra bem-su-
cedida amostra do novo mundo da Villa 
Crespo se esconde atrás de uma discreta 
fachada: o Yeite Café, com cozinha que 
contempla ingredientes de época, o que 
norteia seu cardápio, e vindos de pequenos 
produtores. Na esteira das novidades que 
contrapõem as casas tradicionais, como 
a de comida armênia Sarkis, o Yeite se 
apresenta como um projeto coletivo, unin-
do o restaurante e o espaço da estilista e 
designer Jessica Trosman. 

A uma caminhada de cerca de 15 mi-
nutos, está o La Fuerza Bar, especializado 
em vermute, uma das bebidas preferidas 
dos argentinos. Inaugurada há menos de 
dois anos, a casa entrou este ano na lista 
dos cem melhores lugares do mundo para 
visitar, criada pela revista Time. A fórmula 
do sucesso está no vermute branco, pro-
duzido com a uva Torrontés, e o vermelho, 

EM SENTIDO HORÁRIO,  
A PARTIR DA FOTO ACIMA 
A jornalista Maria Agustina; 
ambiente do La Fuerza Bar;  
comidinhas do Yeite Café; e o 
estádio do Atlanta, com a Arena 
Movistar ao lado

NA PÁG. AO LADO
A livraria Mandrágora

Não se ouve a língua portuguesa, tam-
pouco o portunhol, pelas ruas arboriza-
das da Villa Crespo, pequeno bairro de 
Buenos Aires. Trata-se de um fenômeno 
raro na capital portenha, destino querido 
dos brasileiros, que, em qualquer época do 
ano, lotam suas ruas atrás da excelente 
gastronomia e programas culturais, além 
de, claro, boas compras favorecidas pelo 
câmbio (R$ 1 equivale a cerca de 14 pe-
sos argentinos). É que essa região quase 
no centro da cidade ainda mantém uma 
presença tímida e um pouco distante dos 
holofotes que brilham sobre os bairros 
famosos, como La Boca e Recoleta. Porém, 
preveem os locais, é questão de tempo 
até que a região seja, enfim, descoberta. 
“O bairro está atraindo visitantes e novos 
moradores. Surgem cada vez mais res-
taurantes, ateliês e galerias”, diz Maria 
Agustina Stegmayer, 39 anos, que dirige a 
revista Amo Villa Crespo. “Esse movimento 
é bom, mas é importante não perdermos 
de vista a identidade da Villa Crespo, que 
a torna tão especial”, conta a editora.

Essa identidade parece mesmo ser a 
pedra mais preciosa do bairro. Ele, que 
nasceu em 1880 e se expandiu graças à 
fundação da Fabrica Nacional de Calza-

“É um bairro que abriga habitantes que vivem aqui 
por toda a vida; muitos com uma longa história 
comercial e, por isso, você encontra de tudo” 

MARIA AGUSTINA STEGMAYER,  
DIRETORA DA REVISTA AMO VILLA CRESPO
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de Malbec. Uma vez aqui, prove especia-
lidades como o Esquina del Mundo, drink 
com o vermute La Fuerza Rojo, Cynar e 
Hesperidina (190 pesos argentinos).

Do lado dos clássicos, o Salgado Alimen-
tos se mantém como referência de massa 
na terra da carne. A casa de ares modestos  
e que por mais de 30 anos foi uma fábrica 
de massas e há 11 abriu o restaurante, es-
conde uma cozinha de onde saem pratos 
como o raviolone recheado com batatas e 
amêndoas (350 pesos argentinos). A cinco 
quadras do Salgado, mora outro monu-
mento que resiste aos sinais dos tempos: 
o café San Bernardo. Ele é um enorme 
galpão que mistura casa de jogos, como 
pingue-pongue, e um bar com cervejas 
–  das mais tradicionais, como a Quilmes, 
às artesanais, como a Patagonia. 

CIRCUITO DAS ARTES
Quando se pesquisa Villa Crespo na internet, 
as primeiras páginas mostram resulta-
dos que se referem, invariavelmente, a 
outlets. Mas o bairro vai muito além dos 

seus lugares-comuns: nos últimos cinco 
anos, testemunha um crescimento interes-
sante, não só de restaurantes e bares, mas 
de novas propostas culturais e artísticas. 
Uma delas é a galeria Ruth Benzacar, que 
se mudou para o bairro há cinco anos, 
após três décadas na Plaza San Martín. O 
espaço foi fundado em 1956 como um pro-
jeto pioneiro em arte contemporânea da 
América Latina. “O propósito da minha avó 
era promover artistas argentinos”, conta 
Mora Bacal, 39, diretora da galeria e neta 
da fundadora. “Desde que chegamos aqui, 
assistimos à formação de um circuito de 
arte muito rico na região.” Hoje, represen-
tando cerca de 30 artistas, a Ruth Benzacar 
é reconhecida mundialmente – e preten-
de democratizar o acesso à arte também 
no bairro. “O público mudou muito. Não 
fazemos algo voltado para a elite. Temos 
programação gratuita, com cerca de cinco 
mostras e quatro feiras por ano.”

A Selvanegra Galería de Arte, que nasceu 
há dois anos, também compartilha dessa 
proposta aberta, literalmente: tem amplas 

ONDE FICAR

DAZZLER MAIPÚ
Bem localizado, o hotel 
é ponto de partida para 
vários passeios na cidade. 
Seus quartos são amplos 
e confortáveis. Diária para 
casal, com café da manhã, 
a partir de R$ 423.
dazzlermaipu.com

ONDE COMER

YEITE CAFÉ
Restaurante com cardápio 
sazonal e ingredientes locais. 
Prove o Rosignoles com pão 
tostado, ervas com queijo 
Lincoln e dip de tomate ralado 
(335 pesos argentinos). 
yeitecafe.com

SALGADO ALIMENTOS
A casa de massas privilegia 
as tradições portenhas. Para 
uma experiência diferente, 
vá de Sorrentino recheado 
de carne de guanaco, uma 
espécie de lhama patagônica, 
com creme de ciboulette 
(440 pesos argentinos).
salgadoalimentos.com

COMO IR
Voe com a GOL para Buenos 
Aires ou use milhas e vá com 
a Smiles, nosso programa 
de fidelidade gratuito.
voegol.com.br
smiles.com.br

Movimento na Villa Crespo

NA PÁG. AO LADO, EM 
SENTIDO HORÁRIO,  
A PARTIR DO TOPO 
Pingue-pongue no café San 
Bernardo; a galeria Ruth 
Benzacar; e Silvina Sicoli, dona 
da Selvanegra Galería de Arte
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EM SENTIDO HORÁRIO,  
A PARTIR DO TOPO
Duas imagens do Parque 
Centenário, em Caballito, 
bairro grudado à Villa 
Crespo; mesinhas do Salgado 
Alimentos; e Lisa Kerner, 
diretora da casaBrandon   

vitrines, que permitem a quem passa ver o 
que está exposto, e sua frente é toda pin-
tada. “Usamos nossa fachada para mostrar 
as causas em que acreditamos, como a luta 
contra o feminicídio”, diz Silvina Sicoli, 
artista e proprietária da galeria. 

Vale notar que, na Argentina, as ques-
tões de gênero têm sido amplamente dis-
cutidas. Na Villa Crespo, a casaBrandon é 
sede da Brandon por la Igualdad/Equidad 
de Derechos y Oportunidades Asociación 
Civil y Cultural. O centro cultural, que pro-
move festas e atividades voltadas ao uni-
verso LGBTQ+, nasceu há quase 15 anos e 
seu nome homenageia Brandon Tina, tran-
sexual assassinado nos Estados Unidos, 
cuja história é contada no filme Meninos 
não choram. “Começamos com um projeto 
pequeno de intercâmbio cultural, e fomos 
expandindo nossa programação”, conta 
Lisa Kerner, 49 anos, diretora do espaço. 
Além das festas e atividades, a Bradon 
promove o Festival de Arte Queer, que 
acontece entre 3 e 8 deste mês, e participa 
de outras ações no bairro, como o Circuito 
Local de Intervenciones Culturales.

A música também tem espaço na Villa 
Crespo, e não estamos falando só do tango, 
estilo típico portenho representado, no 
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A PARTIR DO TOPO
A livraria Falena, que se 
esconde na cidade; e o lobby 
do hotel Dazzler Maipú

bairro, pelo famoso músico villacrespense 
Osvaldo Pugliese. Por aqui resistem ainda 
as disquerias, como a RGS Music, de 1965, 
que, além de vender CDs e discos de vinil, 
tem um selo pelo qual lança artistas lo-
cais. “Somos uma disqueria familiar e uma 
das poucas da cidade que ainda tem uma 
grande variedade no catálogo”, diz Judy 
Galante, 47, dona do local. 

Além da música e da arte, a Argentina 
mantém viva sua paixão pela literatura. 
Buenos Aires é a cidade com mais livrarias 
do mundo: 380, incluindo a grandiosa El 
Ateneo, no Barrio Norte. Mas vale ficar 
de olho em casas menores, como as da 
Villa Crespo. A Mandrágora Libros y Cul-
tura chegou há cerca de dois anos e tem 

no catálogo títulos de diversos gêneros, 
mas com um foco especial em literatura 
feminista, sobretudo a local, com nomes 
como Camila Sosa Villada e Virgina Ducler. 
“A Villa Crespo está crescendo muito, mas 
nós, que vivemos aqui há 15 anos, preser-
vamos esse sentimento de pertencimento. 
E a Mandrágora é um projeto familiar, é 
uma maneira de viver interessante, tem a 
ver com a proposta do bairro”, diz Carolina 
Silbergleit, 41, dona da livraria.

Um pouco além da fronteira que separa 
Villa Crespo do bairro Chacarita, na rua 
Charlone, se esconde – mesmo – a Falena. 
Com as portas fechadas (é preciso tocar 
a campainha para entrar), a livraria im-
pressiona pela arquitetura, que privilegia 

Além da música e da arte, a Argentina mantém 
viva sua paixão pela literatura. Buenos Aires é a 
cidade com mais livrarias do mundo: 380
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1. Livro Las Malas, de Camila Sosa Villada, R$ 17,99, livrariacultura.com.br    
2. CD Osvaldo Pugliese, R$ 125,54, amazon.com.br  3. Duas garrafas de 
vermute La Fuerza Rojo, 1.200 pesos argentinos, lafuerza.com.ar

Leve a Villa Crespo com você

BUENOS RECUERDOS

1. 2.

o vidro, o aço e o concreto, e pelas edições 
raras. Para os dias quentes, há um terraço 
no piso superior, e, em seu porão, aconte-
cem leituras e encontros culturais.

A UMA CAMINHADA
Os arredores da Villa Crespo, a propósito, 
merecem ser explorados (ou revisitados). O 
parque Bosques de Palermo continua sendo 
um passeio imperdível. Para degustar uma 
versão gourmet do clássico choripán, vá 
ao Chori, que criou um de carne de porco 
com cogumelos (240 pesos argentinos). 
A cerca de 30 minutos, outro exemplo de 
boa comida: a Salvaje Bakery, famosa por 
seus pães artesanais e doces veganos. O 
lugar convida a passar longas horas, mas 
não demore a voltar para Villa Crespo: o 
novo velho bairro de Buenos Aires ainda 
tem muito a oferecer.  

Os arredores de Villa Crespo, 
como o parque Bosques 
de Palermo, merecem ser 
explorados (ou revisitados)

A PARTIR DO TOPO
Nos arredores da Villa Crespo: 
carrossel e lago do parque Bosques de 
Palermo; e pães da Salvaje Bakery

3.


