
O RESGATE DA HISTÓRIA DE OSASCO 
O projeto tem como conceito resgatar a história da cidade de Osasco – que 
vem sendo esquecida pelas novas gerações. E para isso, buscamos quatro 
fatos marcantes e que merecem ser sempre lembrados: o primeiro avião, a 
fonte luminosa, os coretos e o ‘melhor hot dog do mundo’.

Antes de falar da proposta, é importante também lembrar que a cidade foi 
fundada por Antônio Agú (um imigrante empreendedor que construiu uma 
fábrica, várias casas para operários e uma estação ferroviária). Na época,

Partindo desse princípio, entendemos que a cidade sempre foi feita pela 
classe trabalhadora. Um exemplo é o próprio Calçadão que foi uma conquista 
dos comerciantes – iniciada em 1973 e que teve sua transformação, quase 
como é hoje, em 1985.

A nossa proposta parte da premissa de que devemos respeitar o que foi 
construído e funciona, para trazer pequenas soluções inovadoras que possam 
agregar e melhorar a experiência dos consumidores e lojistas, e trazer ideias

dirigentes da Estrada de Ferro quiseram batizar a estação com o seu nome, 
mas Agú recusou e pediu que a homenagem não fosse dada a ele e sim à sua 
cidade natal na Itália: Osasco.

A partir daí a cidade passou a ser conhecida e não parava de crescer. Muitos 
comerciantes e várias indústrias se instalaram em Osasco, e essa classe 
trabalhadora começou a formar a população que deu origem ao povo local.

que possam contribuir com o aumento de turistas e curiosos na região –
explorando o que Osasco tem de melhor.

Para explicar melhor a nossa proposta, dividimos o nosso estudo em quatro 
grupos de setorização: alameda, pátio, travessas e continuidade da rua 
Antônio Agú.

AVIÃO

-

No dia 7 de janeiro de 1910, aconteceu o primeiro 
voo de um avião na América do Sul, mais exatamente 
na Vila Osasco – ainda pertencente ao município de 
São Paulo. Relatos contam que foi percorrido uma 
distância de 103 metros a uma altura que variou de 2 
a 4 metros. A conquista foi realizada pelo aviador e 
inventor Dimitri Sensaud de Lavaud (1882-1947) e 
que batizou sua máquina de ‘São Paulo’.

FONTE LUMINOSA

-

No ano de 1963 foi construído uma fonte luminosa 
na praça Dicran Echerefian (Presidente Altino) e que 
até hoje é lembrado com muito carinho pelos 
moradores – infelizmente desativado. Mas, as 
recordações são as melhores. Lá acontecia o 
espetáculo do circo Pavilhão Nosso Teatro, reuniões 
de fiéis para missas campais, comícios políticos, 
torneio de truco e apresentações de bandas 
musicais.

CORETO

-

Para alguns, a destruição dos coretos da cidade de 
Osasco se dava como forma de protesto contra os 
políticos que prometiam e não cumpriam. Mas, tem 
um coreto em especial que tem uma história ou 
boato curioso: o incendiário era dono de um bar que 
ficava na frente do coreto, e por muitas vezes ele se 
irritava com as apresentações que aconteciam pelo 
alto volume do som ou bagunça generalizada que 
seus usuários faziam. Até que um dia, a sua irritação 
virou raiva e ateou fogo no coreto. A polícia foi 
chamada e ele confessou o crime e avisou ao policial 
que iria fechar o bar e iria à delegacia – até hoje o 
policial o aguarda.

HOT DOG

-

Ninguém sabe, exatamente, como surgiu o termo 
‘melhor hot dog do mundo’. Mas, uma coisa que não 
dá para negar é que foi uma manifestação única e 
natural da população local - que logo, abraçou a 
causa e fez com que a cidade tivesse mais barraca de 
hot dog por m² em todo o mundo. E de meados dos 
anos 80 para frente não parou mais. Hoje é possível 
encontrar infinitas variedades de hot dogs. Quem 
acha que hot dog é especialidade de nova iorquino, 
se enganou. É especialidade de osasquense!
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