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Em qualquer esquina de Little
Italy, o reduto italiano da Big
Apple, o turista tem a impressão de que, em instantes, surgirá na rua um tipo com jeito de
mafioso, daqueles que costumam aparecer nos filmes de
Hollywood. No meio do caminho, os restaurantes chineses
que pipocam pela região graças à influência da vizinha Chinatown acabam quebrando
um pouco o clima. Mas é só chegar à Mulberry Street, a via
mais tradicional do bairro, que
cenas do longa O Poderoso Chefão (1972) voltam à mente.
Nos guias de turismo, Little
Italy é deixada de lado. Por ficar em uma área pouco nobre
de Nova York, longe do glamour da Madson Avenue e do
agito do Soho, geralmente é
descrita como uma região industrial, com poucos atrativos
e que só deve ser visitada se
não houver mais o que ver. Bobagem. Lá, os restaurantes,
além de pitorescos, oferecem
fartas refeições por US$ 20
(R$ 36,77). O Amici II, por
exemplo, costuma fazer promoções na hora do almoço. A
salada e o prato de espaguete
com almôndegas saem por
US$ 15 (R$ 27,57).
A passagem por Little Italy
também pede muitas visitas
aos mercados e aos empórios.
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Opôsterpregadonaportajáavisa: “Onde estão os verdadeiros
chefões”. O Mulberry Street
Bar, que fica na rua homônima,
a mais animada de Little Italy,
pode se considerar a segunda
casa dos mafiosos populares da
telona. Foi lá que Joe Pistone,

CHEFÕES

sembolsar alguns dólares a
mais. Por ser muito popular, a
casa chega a cobrar US$ 4 (R$
7,35) por um simples expresso.
Quem gosta de café (bem) forte vai adorar.

Mulberry Street
Bar recebeu
‘criminosos’ como
Al Pacino

Afinal, não é em qualquer lugar que se encontra mussarela
fresca de boa qualidade. Bem
mais branco do que o queijo
vendido no Brasil, o produto
dessas lojas ainda é feito artesanalmente. Na Alleva Dairy,
cerca de 300 gramas saem por
US$ 7,49 (R$ 13,77).
Para encerrar a parte gastronômica do passeio, não deixe de entrar no café Ferrara.
Inaugurado em 1892, é o mais
antigo – e bonito – da região.
Mas para provar os imperdíveis torrones e canoles servidos no lugar será preciso de-

Paracontinuar na trilha dosSopranos, porém, é preciso deixar
NovaYorkeseguiratéNewJersey, a cerca de uma hora da Big
Apple, onde a maior parte das
filmagens foi realizada. A cidade vem lucrando – muito – com
o sucesso da TV.
Tantoqueempresasdeturismo montaram tours pelas mais
conhecidas locações. Neles, há
paradas no Bada Bing, o clube
queéponto deencontrodos mafiosos na série, e que existe real-

EM FAMÍLIA

interpretado por Johnny Depp
no filme Donnie Brasco (1997),
um agente do FBI disfarçado,
conquista a confiança de Benjamin ‘Lefty’ Ruggiero, vivido por
Al Pacino.
No mesmo balcão, Vincent
(AndyGarcia)e Mary(SofiaCoppola) tomaram uns drinques
em O Poderoso Chefão 3. Para
não deixar a tradição mafiosa
de lado, Tony Soprano passou
por lá em vários capítulos da
quinta temporada de Família
Soprano,daHBO.Encerradorecentemente, o seriado deixou
fãs inconsoláveis.
Por tudo isso, o vaivém na
porta do Mulberry é intenso.
No almoço, fica difícil conseguir tirar uma foto sozinho na
fachada. À noite, quando está
aberto, fica lotado. É ponto de
encontro nos dias de jogos de
futebol americano e nas noites
de karaokê.

Bairro quase esquecido nos guias de viagem reúne
locações de filmes e restaurantes pitorescos

Little Italy
na trilha dos
mafiosos da ficção
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mente, com o nome de Satin
Dolls. Na Trusted Tours, o passeio custa US$ 42 (R$ 77,23).
Depois que a série que retrata uma família ligada à máfia da
Sicíliaacabou,odonodeumdesseslocais decidiufaturar de forma inusitada. Manny Costeira,
proprietário do depósito que na
série aparece como o Satriale’s,
uma espécie de lanchonete que
serve sanduíches de carne de

Michael
Corleone –
Andy Garcia
(em pé) é
Vincent, o
sobrinho que
se une a
Michael
Corleone
(Al Pacino,
sentado) em
O Poderoso
Chefão 3

● Vincent e

† Amici II - 165 Mulberry
Street, tel: (00--1-212)
334-3869;

porco, demoliu o local e vendeu
os quase 2 mil tijolos que cobriam a fachada.
Fãs alucinados puderam levar para casa a “relíquia” por
módicos US$ 50 (R$ 91,94). No
lugar do armazém será erguido
um condomínio. ●

● Tony Soprano – O pai da família ligada à máfia
da Sicília é vivido por James Gandolfini. O ator já
fez filmes como o thriller 8 Milímetros

OS PODEROSOS

Alleva Dairy - 188 Grand
Street, www.allevadairy.com,
tel: (00--1-212) 226-7990;
Ferrara Cafe - 195 Grand
Street, www.ferraracafe.com,
tel: (00--1-212) 226-6150;
Mulberry Street Bar - 176 1/2
Mulberry Street, www.mulbe
rrystreetbar.com, tel:
(00--1-212) 226-9345;
Tour Soprano - www.trustedtours.com

125 ANOS – O concorrido Café Ferrara, o mais antigo e bonito da área, foi inaugurado em 1892
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