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Rua Florêncio de Abreu, 1860

A economia cafeeira foi o fator que desencadeou o desenvolvimen-

to de São Paulo, elevando a capital paulista de nona cidade do Brasil 

em 1872 a esta metrópole global que conhecemos hoje. A cultura 

do café, introduzida no Brasil do século XVIII, se disseminou pelo 

Sudeste e Sul do país, gerando riqueza e recriando costumes.

Cultivado inicialmente na região de Belém, o café chegou ao 

Rio de Janeiro. De lá se expandiu atingindo a província de São 

Paulo, onde se consolidou como base da economia do país em 

meados do século XIX e nas primeiras décadas do XX. Plantado 

em vales e montanhas, proporcionou o surgimento de novas ci-

dades e a dinamização e crescimento de muitas outras. 

Responsável pela introdução da ferrovia no estado de São Pau-

lo, construída para escoar o principal produto de exportação 

brasileiro, o café trouxe também aproximadamente 4 milhões 

de imigrantes, vindos principalmente da Europa.

A riqueza que fluía pelos cafezais acelerou o desenvolvimento do 

país e se evidenciava nas elegantes mansões dos barões fazendei-

ros, nas grandes construções urbanas, na difusão das artes e na im-

portação da cultura europeia, nos teatros erguidos na capital e nas 

novas cidades do interior paulista. Em 1929, o grande impacto na 

produção e comércio do café abalou a economia, mas o país se 

recuperou e atualmente ainda é o maior produtor mundial do grão. 

Das riquezas geradas ao cafezinho servido às visitas para dar sabor 

às conversas, o café trouxe novos hábitos aos brasileiros, seja na 

vida urbana ou no cotidiano do campo.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Tu-

rismo e da SPTuris, desenvolveu este roteiro que permite compre-

ender os impactos socioeconômicos e culturais que esta especia-

ria provocou em São Paulo, vivenciando o patrimônio material e 

imaterial deixado pelo “ouro negro”.

Roteiro o Café e 
História de São Paulo

Saiba mais sobre os atrativos deste roteiro!
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Rua Florêncio de Abreu, 1912 / 1913

©
 A

ce
rv

o
 I

co
n

o
g

rá
fi

co
/ 

C
as

a 
d

a 
Im

ag
e

m
 d

e
 S

ão
 P

au
lo

 

10

Coffee and the History 
of São Paulo Tour

The coffee economy was the factor that triggered the development 

of São Paulo, elevating the city’s capital from the ninth city of Brazil 

in 1872 to this global metropolis that its known nowadays. The 

coffee culture, introduced in Brazil in the 18th century, disseminated 

throughtout the country, bringing richness and recreating customs.

Initially grown in Belém (Northern Brazil), the coffee reached 

Rio de Janeiro and then expanded reaching São Paulo province, 

where it was consolidated as the base of the country’s economy 

in the mid 19th and early 20th century decades. Raised in valleys 

and mountains, it contributed to the appearance of new cities and 

the dynamization and growth of many others.

Responsible for the railroad deployment in São Paulo state, 

built as a way of transporting the main Brazilian export product, 

coffee also brought approximately 4 million immigrants, who 

came particularly from Europe.

The richness which flew from the coffee plantations speeded up 

the country’s development and was transformed into elegant man-

sions of farm owning barons, into great urban constructions, in dif-

fusing the arts and importing the European culture, in the Theaters 

built in and the new cities nearby. The crisis in the coffee production 

and trade took place in 1929. However, the country recovered the 

activity and currently is still the world’s largest producer of this grain.

From the assets conquered to the black coffee served to visi-

tors so as to add taste to the talks, coffee brought new habits to 

Brazilians, whether in urban life or in the rural’s routine. 

The City of São Paulo, through Municipal Secretary of Tourism and 

SPTuris has developed this tour so that visitors could understand the 

socioeconomic and cultural impacts brought by this commodity, and 

to know the material and immaterial legacy left by the “black gold”.

Find out more about these landmarks!
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Centro / Downtown

Centro Cultural Banco do Brasil

Na região do centro, do chamado Triângulo Histórico, onde 

ocorreu a fundação da cidade, se observarão os caminhos do 

desenvolvimento urbanístico gerado pela economia cafeeira, 

assim como as reminiscências arquitetônicas e os locais fun-

damentais para a identidade da cidade, resultado do desen-

volvimento da econômico da primeira metade do século XX.

12
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In the region of the old downtown, or the so-called His-

torical Triangle, where the city was founded, houses the ur-

ban development paths generated by the coffee plantation 

economy, as well as the architectural remembrances and 

the fundamental places for the city’s identity, a result of the 

economic development of the first half of the 20th century.

13
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1. Palácio da Justiça 
Palace of Justice

O café permitiu à cidade se 

desenvolver institucional e 

culturalmente. O Palácio da 

Justiça é o símbolo deste de-

senvolvimento. O edifício é 

um exemplo de construção da 

nova metrópole que se moder-

nizava pela economia cafeeira. 

Esta obra foi projetada em 1911 

pelo Escritório Técnico Ramos 

de Azevedo (principal arquiteto 

da São Paulo do café), teve sua 

construção iniciada em 1920 e 

só foi inaugurada em 1933. É 

um dos principais exemplos da 

arquitetura eclética, estilo que 

mesclava as principais tendên-

cias artísticas e arquitetônicas da 

Europa, de onde a elite cafeeira 

se inspirava. De influência neor-

renascentista, a fachada apre-

senta acabamentos luxuosos e 

é ornamentada com figuras, ca-

riátides (estátuas femininas com 

função de coluna) e símbolos 

do Judiciário. No interior, o 

ponto alto é o Plenário do Júri, 

revestido com lambris de ma-

deira de lei e teto ornamentado 

e coroado por uma clarabóia 

no centro. Abriga exposições 

permanentes e temporárias 

mantidas pelo Museu do Tribu-

nal de Justiça – hoje sediado no 

Palacete Conde de Sarzedas (R. 

Conde de Sarzedas, 100). 

Coffee allowed the city to 

develop institutionally and 

culturally. The Palace of 

Justice is the symbol of this 

development. The building is 

an example of the construction 

of the new metropolis that 

was modernized by the 

coffee economy. This work 

was designed in 1911 by the 

Technical Office Ramos de 

Azevedo (main architect of São 

Paulo do café), its construction 

started in 1920 and was only 

opened in 1933. It is one of 

the main examples of eclectic 

architecture, a style that mixed 

the main trends artistic and 

architectural styles in Europe, 

from which the coffee elite 

was inspired. With a neo-

Renaissance influence, the 

facade has luxurious finishes 

and is ornamented with figures, 

caryatids (female statues with a 

column function) and symbols 

of the Judiciary. Inside, the high 

point is the Plenary of the Jury, 

lined with hardwood paneling 

and an ornate ceiling and 

crowned by a skylight in the 

center. It houses permanent 

and temporary exhibitions 

maintained by the Museum of 

the Court of Justice - today 

headquartered in the Conde 

de Sarzedas Palace (R. Conde 

de Sarzedas, 100). 

Praça Clóvis Bevilácqua, s/n - Sé

Visitas monitoradas agendadas

Scheduled monitored visits

+55 11 4802-9215 

www.tjsp.jus.br/museu/palaciodajustica
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Palácio da Justiça

http://www.tjsp.jus.br/museu/palaciodajustica
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2. Edifício Guinle 
Guinle Building

Pode ser considerado o pri-

meiro prédio vertical da ci-

dade. Construído entre 1913 

e 1916, foi uma das primeiras 

construções de concreto ar-

mado no país. Numa época 

em que os edifícios vizinhos 

não passavam de três anda-

res, este projeto dos arqui-

tetos Hipólito Gustavo Pujol 

Júnior e Augusto de Toledo 

chegou aos oito pavimentos 

e 36 metros de altura.

A fachada apresenta orna-

mentação Art Nouveau, com 

motivos de ramos e frutos de 

café, remetendo à riqueza tra-

zida pela economia cafeeira.

It may be regarded as the first 

vertical building in town. Built 

between 1913 and 1916, it 

was one of the country’s first 

constructions in reinforced 

concrete. In a time where the 

neighboring buildings were 

not taller than three floors, 

this project by architects 

Hipólito Gustavo Pujol Júnior 

and Augusto de Toledo 

reached eight pavements and 

36 meters in height.

The facade presents an Art 

Nouveau ornamentation, 

with coffee fruit and branch 

motifs, referring to the 

riches brought by the coffee 

plantation economy.

Rua Direita, 49 - Sé
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Edifício Guinle ao fundo, na década de 1910
Guinle  building on the background, on the 1910’s
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3. Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB)
Banco do Brasil Cultural 

Center (CCBB)

Construído entre 1923 e 1927 

para ser sede do Banco do 

Brasil, o edifício mistura não 

só os estilos arquitetônicos 

neoclássico e art nouveau, 

mas também elementos que 

remetem à transição da eco-

nomia cafeeira para a indus-

trialização da cidade, como a 

fachada que apresenta ador-

nos de ramos de café e o 

cofre da agência no subsolo. 

Desde 2001, abriga o Centro 

Cultural Banco do Brasil, com 

exposições, teatro, cinema, 

oficinas educativas, cafeteria, 

loja/livraria, e muito mais.

Built between 1923 and 

1927 to be the headquarter 

of Banco do Brasil, the 

building mixes not only the 

neoclassical and art nouveau 

architectural styles, but also 

elements that refer to the 

transition from the coffee 

economy to the industrial age 

of the city, such as the facade 

with branches adornments 

of coffee and the agency’s 

vault in the basement. Since 

2001, it houses the Banco do 

Brasil Cultural Center, with 

exhibitions, theater, cinema, 

workshops, cafeteria, shop/ 

bookstore, and much more.

Rua Álvares Penteado, 112 - Sé

Quarta a segunda, das 9h às 20h 

Wednesday to Monday, from 9 am 

to 8 pm.

+55 11 4297-0600

ccbb.com.br/sao-paulo

4. Largo do Café
Largo do Café

Antigamente o café era co-

mercializado nesta região, 

numa espécie de bolsa infor-

mal, até 1914 com a instituição 

da Bolsa Oficial do Café, em 

Santos (que se tornou a maior 

praça cafeeira do mundo). 

Atualmente, há bares e cafe-

terias muito animados após 

o horário comercial, onde se 

pode saborear um bom café.

The Coffee was marketed 

in this area, in a kind of in-

formal trade exchange, up 

to 1914 with the setting up 

of the Official Coffee Stock 

Exchange, in Santos (which 

became the world’s larg-

est coffee dealing location). 

Currently, there are lively 

bars and coffee shops after 

business hours, where you 

may taste a good coffee.

Cruzamento das ruas São Bento, 

Álvares Penteado, do Comércio e 

Doutor Miguel Couto

Intersection of Rua São Bento, Rua 

Álvares Penteado, Rua do Comércio 

e Rua Doutor Miguel Couto

http://ccbb.com.br/sao-paulo
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5. Edifício Martinelli 
Martinelli Building

Na São Paulo que crescia 

com o dinheiro do “ouro ne-

gro”, quando inaugurado, em 

1929, era o mais alto edifício 

do mundo fora dos Estados 

Unidos, condição perdida 

apenas em 1936. 

Inicialmente de autoria do 

arquiteto húngaro William 

Fillinger, o projeto de 12 anda-

res foi alterado pelo próprio 

empreendedor da obra, Giu-

seppe Martinelli, que tinha a 

meta de 30 andares e a atin-

giu ao construir sua mansão 

no topo do prédio, assim de-

monstrando aos desconfia-

dos que, apesar de tão alta, a 

construção era segura. 

Havia neste exato local o Café 

Brandão, um dos mais mar-

cantes da época. 

Hoje o Edifício Martinelli conti-

nua sendo um dos mais icôni-

cos prédios da cidade e um dos 

principais símbolos arquitetôni-

cos do Brasil. Também abriga 

diversas secretarias municipais.

In the city that grew with the 

“black gold” capital, when 

inaugurated, in 1929, this was 

the tallest building in the world 

outside the United States, 

condition only lost in 1936. 

Initially authored by the 

Hungarian architect William 

Fillinger, the 12 floors project 

was changed by the very 

work undertaker, Giuseppe 

Martinelli, who had in mind 30 

floors and attained his goal, 

building his own mansion 

on top of the building, thus 

demonstrating to those 

who were distrustful that, in 

spite of being so high, the 

construction was safe.

At this exact site, there was 

Café Brandão, one of the most 

remarkable at that time. 

Today the Martinelli Building 

remains one of the most iconic 

buildings in the city and one of 

the main architectural symbols 

in Brazil. It also houses several 

municipal departments.

Avenida São João, 35 - Centro

+55 11 3104-2777 

www.prediomartinelli.com.br

6. Theatro Municipal
Municipal Theatre

Projetado em 1903 pelos ar-

quitetos Domiziano e Cláu-

dio Rossi, do Escritório Téc-

nico Ramos de Azevedo, é 

um monumental exemplar 

do estilo eclético. Foi finan-

ciado pela elite cafeeira, que 

desejava mostrar seu poderio 

e gosto pela então chamada 

“alta cultura”. Inspirado em 

óperas europeias, tanto o seu 

exterior quanto o interior são 

ricamente adornados. Pin-

turas em ouro, detalhes em 

relevo, móveis em madeira 

Edifício Martinelli

nobre e majestosas escada-

rias, além de detalhes que 

remontam à própria cultura 

do café, que já era conside-

rado um símbolo paulistano. 

É possível conhecer toda sua 

rica história em uma visita 

educativa monitorada.

Designed in 1903 by architects 

Domiziano and Cláudio Rossi, 

from the Ramos de Azevedo 

Technical Office, it is a 

monumental example of the 

eclectic style. It was financed 

by the coffee elite, who 

wanted to show their power 

and taste for the so-called “high 

culture”. Inspired by European 

operas, both its exterior and 

interior are richly decorated. 

Gold paintings, relief details, 

noble wood furniture and 

majestic staircases, in addition 

to details that go back to the 

coffee culture itself, which was 

already considered a symbol 

of São Paulo. It is possible to 

know all its rich history in an 

educational guided tour.

Praça Ramos de Azevedo, s/nº

Visitas monitoradas, com agendamen-

to, terça a sábado, a partir das 10h

Monitoring visits, by appointment, 

Tuesday to Saturday, from 10 am

+55 11 3053-2090

theatromunicipal.org.br
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http://theatromunicipal.org.br
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Av. Tiradentes, início do século XX / Tiradentes Ave., early 20th century

A História da Luz está intimamente ligada à ferrovia e, conse-

quentemente, ao café.

A partir da chegada do café, em meados do século XIX, São 

Paulo cresce. O triângulo central não suporta mais a crescente 

população e o progresso da cidade. É o início da expansão 

que segue pela região da Luz, que deixa de ser um ponto de 

parada de tropeiros para incorporar-se no cenário urbano.

Em 1860, por iniciativa de Irineu Evangelista de Sousa, o Ba-

rão de Mauá, grande impulsionador da indústria brasileira, 

começa a construção da ferrovia ligando Santos a Jundiaí, 

concluída em 1867 já sob o controle da inglesa “The São 

Paulo Railway Company”, visando escoar a produção de café 

do interior paulista até o Porto de Santos para exportação.

Região da Luz / Luz Area

Chegada do café ao Porto de Santos  / Coffee arriving at the Port of Santos

20

The History of the Luz area is closely related to the railroad and, 

consequently, to coffee.

With the arrival of the coffee production, in mid XIX Century. The 

central triangle cannot take any more the growing population and 

the city’s progress. It is the beginning of the expansion which follows 

through the Luz region, which was no longer a stop point for tropeiros 

(horsemen) and was incorporated into the urban scenery.

In 1860, by initiative of Irineu Evangelista de Sousa, the Baron of 

Mauá, a great promoter of the Brazilian industry, the construction 

of the railroad connecting Santos to Jundiaí started. It was 

concluded in 1867, under the control of the British “The São Paulo 

Railway Company”, aimed at transporting the coffee production 

from the São Paulo’s Interior to the Port of Santos for export.
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Estação da Luz

7. Estação da Luz
Luz Station

Com o crescimento da deman-

da do transporte ferroviário, 

foi necessário desenvolver um 

novo projeto de estação que 

comportasse o movimento de 

pessoas e cargas. Foram inau-

guradas, em 1901, a atual Es-

tação da Luz e duas pequenas 

pontes sobre a estrada de ferro. 

Projetada pelo inglês Charles 

Henry Driver, sua obra utilizou 

exclusivamente materiais tra-

zidos da Inglaterra. Um dos 

maiores símbolos da cidade – 

especialmente pela sua torre de 

60 metros de altura – a Estação 

da Luz é uma das mais impor-

tantes do sistema de transporte 

metropolitano. Também abriga, 

desde 2006, o inovador Museu 

da Língua Portuguesa, um dos 

primeiros no mundo dedicado 

a um idioma. Sofreu um incên-

dio em 2015 e foi reinaugurado 

em 2021, após reconstrução e 

diversas modernizações. 

With the growing demand for 

the railway transport, it was 

necessary to develop a new 

station project which would 

accommodate the movement 

of people and loads. The Luz 

Station and two small bridges on 

the railroad were inaugurated 

in 1901. Designed by the 

British Charles Henry Driver, its 

construction used exclusively 

materials brought from England. 

One of the city’s main symbols 

– especially due to its 60 meters 

high tower – Luz Station is one 

of the most important of the 

metropolitan transport system. 

It also houses, since 2006, 

the innovative Portuguese 

Language Museum, one of 

the first in the world dedicated 

to a language. It suffered a fire 

in 2015 and was reopened in 

2021, after reconstruction and 

some upgrades.

Praça da Luz, 1 - Luz

Diariamente, das 4h às 0h. 

Daily, from 4 am to midnight 

Museu da Língua Portuguesa: Ter-

ça a domingo, das 9h às 16h30

Portuguese Language Museum: Tues-

day to Sunday, from 9 am to 4:30 pm

+55 11 4470-1515

www.museudalinguaportuguesa.org.br

8. Parque da Luz
Luz Park

Entre a rica e diversa flora do 

parque é possível ver um pé de 

café. Originalmente concebido 

para ser um Jardim Botânico, foi 

criado por uma Ordem Régia da 

Coroa Portuguesa, em 1798. O 

Parque da Luz, aberto ao públi-

co em 1825, é a mais antiga área 

verde da cidade. 

Tem área de 113.400 m² e con-

ta com muitos atrativos, como 

a gruta com cascata, o aquário 

subterrâneo, e quase 50 escultu-

ras de artistas como Lasar Segall, 

Victor Brecheret, Leon Ferrari e 

Amílcar de Castro dispostas ao 

longo de toda extensão.

Among the rich flora of this 

park, it is possible to find a 

coffee tree. Originally designed 

to be a Botanical Garden, it 

was created by a Portuguese 

Crown Royal Order, in 1798. 

Open to the public in 1825, it 

is the city’s oldest green area. It 

has an area of 113,400 m2 and 

relies on many attractions such 

as a cavern with a waterfall, the 

underground aquarium, and 

nearly 50 sculptures by artists 

such as Lasar Segall, Victor 

Brecheret, Leon Ferrari and 

Amílcar de Castro, arranged 

throughout its length.

Praça da Luz, s/nº - Luz

Terça a domingo, das 9h às 18h

Tuesday to Sunday, from 9 am to 6 pm

+55 11 3227-6093

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias/meio_ambiente/parques/

regiao_centrooeste/index.php?p=5757

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br
http://www.capital.sp.gov.br/turista/atracoes/pontos-turisticos/estacao-da-luz
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5757
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5757
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5757
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9. Pinacoteca do Estado
State Pinacoteca

O edifício começou a ser cons-

truído em 1897 para sediar o Li-

ceu de Artes e Ofícios – centro 

de educação profissionalizan-

te para formação de artesãos 

e mão-de-obra especializada 

para a metrópole que se desen-

volvia com o dinheiro vindo da 

exportação do café. O projeto 

da construção é do arquiteto 

Ramos de Azevedo, que tam-

bém era o diretor do Liceu. 

Inaugurado em 1905, também 

passou a abrigar a Pinacoteca 

do Estado, o primeiro museu 

de arte de São Paulo, que veio 

a ocupar a totalidade do prédio. 

Restaurada em 1998, seguindo 

o projeto do arquiteto Paulo 

Mendes da Rocha, a Pinacoteca 

tem mais de 8 mil peças em seu 

acervo e é um dos principais 

atrativos turísticos paulistanos.

This building started to be 

constructed in 1897 to house 

the Liceu de Artes e Ofícios – a 

vocational education center to 

educate craftspeople and skilled 

manpower for the metropolis 

which kept developing with the 

capital resulting from the coffee 

exportation. The construction 

project is by the architect 

Ramos Azevedo, who was also 

the Liceu’s director. Inaugurated 

in 1905, it also started to house 

the Pinacoteca do Estado, 

the first art museum in São 

Paulo, which ended up taking 

the entire building. Restored 

in 1998 following the project 

by architect Paulo Mendes da 

Rocha, Pinacoteca has above 8 

thousand pieces in its collection 

Pinacoteca do Estado
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and is one of the São Paulo’s 

main touristic attractions.

Praça da Luz, 2 - Luz

Quarta a segunda, das 10h às 17h 

Wednesday to Monday, from 10 

am to 5 pm 

+55 11 3324-1000

pinacoteca.org.br

10. Estação Pinacoteca
Pinacoteca Station

Em 1875 foi inaugurada a Estra-

da de Ferro Sorocabana, fruto 

da união entre barões do café 

e produtores de algodão para 

levar uma nova ferrovia para o 

interior do estado. Este edifício 

foi inaugurado em 1914 para 

abrigar os escritórios adminis-

trativos e o Armazém Central 

da ferrovia, além de funcionar 

como estação provisória até 

o início das operações na Es-

tação Júlio Prestes, em 1930. 

A construção é famosa por 

ter abrigado o Departamento 

de Ordem Política e Social – 

DOPS, principal órgão de in-

vestigação e repressão durante 

o regime da Ditadura Militar.In-

corporado em 2004 pela Pina-

coteca do Estado, passou a ser 

chamado Estação Pinacoteca 

e expõe a Coleção Nemiro-

vsky, um dos mais importantes 

acervos de arte moderna do 

país. No térreo, está o Memo-

rial da Resistência de São Pau-

lo, dedicado à preservação das 

memórias da resistência e da 

repressão política no Brasil.

In 1875 the Estrada de Ferro 

Sorocabana (Sorocabana Rail-

way) was inaugurated thus 

coffee barons and cotton 

producers united themselves 

to take a new railway to the 

countryside of the state. This 

construction was inaugurated 

in 1914 to shelter the adminis-

trative offices and the Central 

Warehouse of the railway, be-

sides operating as provisional 

station until the start of opera-

tions at the Júlio Prestes Sta-

tion, in 1930. The building is fa-

mous for having sheltered the 

Department of Political and 

Social Order – DOPS, main 

agency of investigation and 

repression during the regime 

of the Military Dictatorship. 

Incorporated in 2004 by the 

State Pinacoteca, it started to 

be called Estação Pinacoteca 

and exhibits the Nemirovsky 

Collection, one of the coun-

try’s most important modern 

art collections. The São Paulo 

Resistance Memorial is at the 

ground floor, dedicated to the 

preservation of memories of 

the resistance and political re-

pression in Brazil.

Largo General Osório, 66 - Luz 

Quarta a segunda, das 10h às 17h30 

Wednesday to Monday, from 10 am 

to 5:30 pm 

+55 11 3335-4990 

pinacoteca.org.br

http://pinacoteca.org.br
http://pinacoteca.org.br
http://pinacoteca.org.br
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torre de 75 metros de altura 

destaca-se na paisagem.

Atualmente, além de pon-

to de partida dos trens da 

Linha Diamante da CPTM 

(Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos), abri-

ga a Secretaria de Estado 

da Cultura, e a Osesp – Or-

questra Sinfônica do Estado 

de São Paulo. Desde 1999, 

o prédio também comporta 

uma das melhores salas de 

concerto do mundo, a Sala 

São Paulo. Instalada no anti-

go saguão, tem capacidade 

para cerca de 1.500 pessoas 

e forro móvel que permite 

uma acústica ajustável para 

cada concerto.

11. Estação Júlio Prestes 
Júlio Prestes Station

Projetado pelo arquiteto 

Christiano Stockler das Ne-

ves, este edifício foi ergui-

do para ser a definitiva es-

tação da Estrada de Ferro 

Sorocabana. A antiga não 

comportava mais as neces-

sidades da ferrovia na capi-

tal paulista, o que levou à 

nova construção de propor-

ções monumentais. Com a 

conclusão da área das pla-

taformas em 1930, a esta-

ção iniciou suas operações, 

embora o edifício – muito 

luxuoso e com detalhes 

em estilo Luis XVI - só fos-

se concluído em 1938. Sua 

Estação Júlio Prestes
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Designed by the architect 

Christiano Stockler das Neves, 

this building was raised to be 

the definitive station of the 

Estrada de Ferro Sorocabana. 

The former station was no 

longer proportionate to 

railway needs at the capital 

city of São Paulo, which led 

to the new construction of 

monumental proportions. 

With the conclusion of the 

platform area in 1930, the 

station started its operations, 

although the building – a lot 

luxurious and with details in 

Louis XVI style – was only 

concluded in 1938. Its tower 

with a height of 75 meters 

stands out in the landscape. 

Currently, aside from the 

starting point of the trains 

of CPTM’s (Sao Paulo State 

Company of Metropolitan 

Trains) Diamond Line, it holds 

the State Secretary of Culture 

and the Osesp – São Paulo 

State Symphonic Orchestra.

Since 1999 the building also 

bears one of the best concert 

halls in the world, the Sala 

São Paulo, installed in the 

former lobby, has capacity 

for about 1,500 people and 

moving panels on the ceiling 

that allows an adjustable 

acoustics for every concert.

Praça Júlio Prestes, 16 - Luz 

Visitas monitoradas, por agenda-

mento (visita@osesp.art.br): segunda 

a sexta, às 13h e 16h30, sábado às 

13h30 e domingo às 13h

Concertos matinais, domingo às 11h

Monitored visits, by appointment 

(visita@osesp.art.br): Monday to 

Friday, at 1 pm and 4:30 pm, Satur-

day at 1:30 pm and Sunday at 1 pm 

Morning concerts, Sunday at 11 am

+55 11 3367-9500 

www.salasaopaulo.art.br

12. Vila dos Ingleses
English Village

Esta vila foi concebida para 

servir de moradia aos funcio-

nários ingleses da ferrovia São 

Paulo Railway (Santos-Jun-

diaí). Construída a partir de 

1917, seguindo projeto do chi-

leno Eduardo de Aguar D’An-

drada, inspirado nas vilas ope-

rárias de Londres. Atualmente, 

funciona como um centro de 

atividades comerciais.

This village was designed 

by the Chilean Eduardo de 

Aguar D’Andrada, in order 

to serve as dwelling for the 

British employees of the 

São Paulo Railway (railroad 

Santos-Jundiaí). It was built 

as of 1917, inspired in the 

worker’s villages of London. 

It currently operates as a 

business activity center.

Rua Mauá, 836 – Luz

+55 11 3228-6944

www.instagram.com/viladosingleses

http://www.salasaopaulo.art.br/
http://www.instagram.com/viladosingleses/
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Avenida Paulista / Paulista Avenue

Um dos mais conhecidos logradouros da cidade, possui um 

passado em comum com o ciclo do café e o desenvolvimento 

de São Paulo. Inaugurado em 1891, em uma região elevada da 

cidade, foi loteada para que a elite econômica da época, os 

chamados barões do café, pudessem construir seus casarões e 

palacetes. Pouco restou daquela época, pois o progresso e as 

transformações da cidade fizerem com que muitas dessas resi-

dências dessem lugar a modernos edifícios empresariais. Entre 

as reminiscências estão a Casa das Rosas e o Parque Trianon. 

28
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Avenida Paulista

One of the best-known places in the city, it has a past in 

common with the coffee cycle and the development of São 

Paulo. Opened in 1891, in an elevated region of the city, 

it was subdivided so that the economic elite of the time, 

the so-called coffee barons, could build their mansions 

and palaces. Little remains of that time, as the progress and 

transformations of the city made many of these residences 

give way to modern business buildings. Among the reminis-

cences are the Casa das Rosas and the Trianon Park.

29
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porâneo à inauguração da 

Avenida Paulista, tendo o 

início de suas atividades em 

1892.  No início do século XX, 

o parque se estendia até onde 

está localizado o Masp e lá 

ficava localizado a sede do 

Clube Trianon, espaço onde 

os barões se socializavam. O 

parque preserva parte da Mata 

Atlântica original e abriga inú-

meras esculturas. Local onde 

as baronesas do café certa-

mente passeavam em um fi-

nal de semana ensolarado.

Parque Trianon is contemporary 

to the inauguration of Avenida 

Paulista, having started its 

activities in 1892. At the 

beginning of the 20th century, 

the park extended to where 

the Masp is found and there 

was the headquarters of Clube 

Trianon, space where the 

barons socialized. The park 

preserves part of the original 

Atlantic Forest and houses 

numerous sculptures. A place 

where the coffee baronesses 

certainly strolled on a sunny 

weekend.

Rua Peixoto Gomide, 949 - Jardim 

Paulista

Diariamente, das 6h às 18h

Daily, from 6 am to 6 pm

+55 11 3253-4973

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias/meio_ambiente/parques/

regiao_centrooeste/index.php?p=5773

13. Casa das Rosas
Casa das Rosas

Casarão do período tardio do 

café, projetado por Ramos 

de Azevedo e construída em 

1935. Abrigou a família do ar-

quiteto até os anos 1980. Além 

da mansão, está preservado o 

belo jardim de rosas, que dá 

nome ao local. Hoje abriga um 

centro cultural dedicado a lite-

ratura e poesia e, além de con-

templar as exposições, ainda é 

possível apreciar um café em 

uma das varandas do espaço.

Mansion from the late coffee 

period, designed by Ramos de 

Azevedo and built in 1935. It 

housed the architect’s family 

until the 1980s. In addition 

to the mansion, the beautiful 

rose garden, which gives the 

place its name, is preserved. 

Today it houses a cultural 

center dedicated to literature 

and poetry and, in addition to 

viewing the exhibitions, it is still 

possible to enjoy a coffee on 

one of the space’s balconies.

Avenida Paulista, 37 - Paraíso

Consulte programação no site / See 

schedule on the website

+55 11 3673-1883

www.casadasrosas.org.br

14. Parque Trianon
Trianon Park

O Parque Trianon é contem-

15. Cafezal do Instituto 
Biológico
Biological Institute coffee 

plantation

Criado em 1927, o Instituto sur-

giu para desenvolver métodos 

para eliminar a broca, praga 

que aterrorizava os produtores 

de café na época. No Instituto 

há o único cafezal remanes-

cente da cidade, com cerca 

de mil pés de café no coração 

de São Paulo, plantados para 

o desenvolvimento pesquisas 

e preservar a memória do ins-

tituto e suas origens. Desde 

2006, é realizado o evento 

chamado “Sabor da Colheita”, 

que ocorre geralmente entre 

maio e junho e marca o início 

da ceifa dos grãos; produz-se 

aproximadamente 500 kg de 

café, que o Instituto doa ao 

Fundo Social de Solidarieda-

de do Estado de São Paulo. 

O evento é aberto ao público, 

para que todos participem do 

processo. Durante o resto do 

ano é possível visitar o cafe-

zal em uma visita monitorada, 

mediante agendamento.  

Created in 1927, the Institute 

emerged to develop methods 

to eliminate the borer, a pest 

that terrified coffee growers 

at the time. At the Institute 

there is the only remaining 

coffee plantation in the city, 

with about a thousand coffee 

trees in the heart of São Paulo, 

planted to develop research 

and preserve the memory of 

the Institute and its origins. 

Since 2006, the event called 

“Sabor da Colheita” has been 

held, which usually takes 

place between May and June 

and marks the beginning 

of the grain harvest; 

approximately 500 kg of 

coffee are produced, which 

the Institute donates to the 

Social Solidarity Fund of the 

State of São Paulo. The event 

is open to the public so that 

everyone can take part in the 

process. During the rest of 

the year, it is possible to visit 

the coffee plantation on a 

guided tour, by appointment.

Avenida Conselheiro Rodrigues 

Alves, 1252 - Vila Mariana

Visita sob agendamento: 

cafezalurbanoib@biologico.sp.gov.br 

Visit by appointment: 

cafezalurbanoib@biologico.sp.gov.br

+55 11 5087-1701

www.biologico.sp.gov.br/page/

cafezal-do-instituto-biologico

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5773
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5773
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5773
http://www.casadasrosas.org.br
http://www.biologico.sp.gov.br/page/cafezal-do-instituto-biologico
http://www.biologico.sp.gov.br/page/cafezal-do-instituto-biologico
http://www.pinacoteca.org.br
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Ficou com vontade de tomar um delicioso café? 

Na cidade de São Paulo há inúmeros estabelecimentos para 

apreciar a bebida. Separamos algumas opções de cafeterias tra-

dicionais e descoladas pela cidade, divididas por regiões.

Cafeterias pela cidade

Café Brandão, 1915

O Largo do Café, 1936 

32

Did you feel like having a delicious coffee? 

In São Paulo city, there are countless establishments to enjoy 

the drink. We separated some options of traditional and cool 

coffee shops at the city, shared by regions.
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Coffee shops around the city
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Seja em edifícios tombados do 

Triângulo Histórico, nas galerias 

do distrito da República, ou 

mesmo no bairro japonês 

da Liberdade, o Centro de 

São Paulo se destaca pela 

quantidade e qualidade das 

cafeterias. Reminiscências do 

ciclo do café, que dialogam 

com a contemporaneidade, as 

cafeterias do Centro são locais 

ideais para um início do dia ou 

uma reunião de negócios.

Whether in listed buildings in 

the Historic Triangle, in the 

galleries of República district, 

or even in the Japanese district 

of Liberdade, downtown São 

Paulo stands out for the 

quantity and quality of coffee 

shops. Reminiscences of the 

coffee cycle, which dialogue 

with contemporaneity, the 

downtown’s coffee shops are 

ideal places for a start to the 

day or a business meeting.

 

89°C Coffee Station

Praça da Liberdade, 169

+55 11 3203-1108

89coffeestation.com.br

Badaró Art Caffé 

Rua Líbero Badaró, 408 

+55 11 3106-0524 

badaroartcaffe.com.br

Bombacafé

Rua Anita Garibaldi, 25

Centro / Downtown

+55 11 94967-0193

bombacafe.com.br

Bori Café

Rua São Joaquim, 293

www.instagram.com/boricafe

Caffè Latte 

Rua do Comércio, 58 

+55 11 3242-1700 

www.caffelatte.com.br

Café do 26 por Mario Azevedo - 

Farol Santander

Rua João Brícola, 24 26º andar / 

26th floor 

+55 11 3553-5627 

www.farolsantander.com.br/#/sp/o-

farol/mirante

Café Floresta

Avenida Ipiranga, 200 – loja 21

+55 11 3259-8416

www.cafefloresta.com.br

Café Girondino 

Rua Boa Vista, 365 

+55 11 3312-5260

www.facebook.com/CafeGirondino

Café Girondino - CCBB 

Rua Álvares Penteado, 112 

+55 11 4297-0600

ccbb.com.br/sao-paulo/servicos

Café Martinelli Midi 

Rua Libero Badaró, 508 

+55 11 3104-6825 

www.cafemartinellimidi.com.br 

Casa Godinho

Rua Líbero Badaró, 340

+55 11 3105-1625

www.merceariagodinho.com.br

Coffee Selfie

Rua Thomaz Gonzaga, 107

+55 11 3271-5604

www.instagram.com/coffeeselfie_sp

Magg Café Copan

Avenida Ipiranga, 200 – loja 25

+55 11 3151-5858

maggcafe.com.br

Padaria Santa Efigênia - Loja Ed. 

Copan

Avenida Ipiranga, 200

+55 11 3311-6632

santaefigeniapaes.com.br

Padaria Santa Efigênia - Loja Qui-

tanda

Rua da Quitanda, 151

+55 11 3311-6632

santaefigeniapaes.com.br

Padaria Santa Efigênia - Loja Santa 

Ifigênia

Rua Santa Ifigênia, 57

+55 11 3311-6632

santaefigeniapaes.com.br

Por Um Punhado de Dólares

Rua Nestor Pestana, 115

+55 11 3214-5891

instagram.com/porumpunhadodedolares

RomeoRomeo

Rua Bento Freitas, 126

+55 11 93778-3105

romeoromeocafe.com.br

Torre do Café

Rua Conselheiro Crispiniano, 131

+55 11 97663-4464

www.facebook.com/torredocafe

Work Café Santander – Centro

Rua Boa Vista, 293 e 315

www.santander.com.br/campanhas/

work-cafe

Café Girondino
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A Paulista certamente é um 

local inspirador para se apreciar 

um café, seja na varanda da 

Casa das Rosas, ou em algum 

atrativo cultural, como o Masp, 

o Instituto Moreira Salles ou o 

Centro Cultural Fiesp. É comum 

pedir para viagem e apreciar 

a bebida enquanto caminha 

pela avenida. Descendo a 

Rua Augusta, sentido Centro, 

também podemos encontrar 

algumas cafeterias.

Avenida Paulista e Baixo Augusta /  

Paulista Avenue & Baixo Augusta

Paulista is certainly an inspiring 

place to enjoy a coffee, 

whether on the balcony of 

Casa das Rosas, or at some 

cultural attraction, such as 

Masp, Instituto Moreira Salles 

or the Fiesp Cultural Center. It 

is common to order takeout 

and enjoy the drink while 

walking along the avenue. 

Going down Rua Augusta, 

towards downtown, you will 

also find some coffee shops.

Onníe Coffee Farmers & Roasters
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Bah! Café

Rua Carlos Sampaio, 148

+55 11 97207-7053

www.instagram.com/bahcafe.sp

Cafeteria Sujinho

Rua da Consolação, 2095

+55 11 99656-1747

instagram.com/cafeteriasujinho

Café Impresso 

Avenida Paulista, 513

+55 11 3284-3629

facebook.com/CafeImpressoOficial

Café Mestiço

Avenida Paulista, 509 – loja 24

+55 11 3283-0185

www.mestico.com.br

Café Terraço - Sesc

Avenida Paulista, 119, 17º andar

+55 11 3170-0800

www.sescsp.org.br/sesc-avenida-

paulista-servicos

Caffè Ristoro – Casa das Rosas

Avenida Paulista, 37

+55 11 3289-8897

www.cafferistoro.com.br

Crio Café

Alameda Santos, 1470

+55 11 93936-0385

www.crio.cafe

Kop Cofee

Avenida Paulista, 1499

+55 11 2391-7323

www.kopkoffee.com.br

Macabéa Café

Rua Jesuíno Pascoal, 36

+55 11 96323-6753

www.instagram.com/macabeacafe

Masp Café

Avenida Paulista, 1578

+55 11 3149-5959

masp.org.br/visite#coffee

O Balaio – IMS

Avenida Paulista, 2424

+55 11 93939-5603

balaioims.com.br

Onníe Coffee Farmers & Roasters

Avenida Paulista, 807 – loja 58

+55 11 2362-7292

www.facebook.com/onniecoffee

Patisserie Douce France – Fiesp

Avenida Paulista, 1313

+55 11 3549-4747

www.patisseriedoucefrance.com.br

Perseu Coffee House

Alameda Santos, 2159

+55 11 99543-0892

instagram.com/perseucoffeehouse

Soul Café

Rua Augusta, 1524 – loja 6

+55 11 98544-4971

www.facebook.com/soulcafesp

Urbe Café Bar

Rua Antonio Carlos, 404

+55 11 99344-8165

www.urbecafe.com.br

http://www.instagram.com/bahcafe.sp
http://instagram.com/cafeteriasujinho
http://facebook.com/CafeImpressoOficial
http://www.mestico.com.br
http://www.sescsp.org.br/sesc-avenida-paulista-servicos
http://www.sescsp.org.br/sesc-avenida-paulista-servicos
http://www.cafferistoro.com.br
http://www.crio.cafe
http://www.kopkoffee.com.br
http://www.instagram.com/macabeacafe
http://masp.org.br/visite#coffee
http://balaioims.com.br
http://www.facebook.com/onniecoffee
http://www.patisseriedoucefrance.com.br
http://instagram.com/perseucoffeehouse
http://www.facebook.com/soulcafesp
http://www.urbecafe.com.br
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Nas cercanias do Parque da 

Luz fica o polo de compras do 

Bom Retiro, famoso por suas 

lojas de confecções. Após 

as compras, que tal apreciar 

um cafezinho? A Pinacoteca, 

Estação Pinacoteca e Oficina 

Cultural Oswald de Andrade 

também contam com cafe-

terias dentro de seus espaços, 

para apreciar depois de visitar 

uma exposição. 

Near Parque da Luz is the 

shopping zone of Bom Retiro, 

famous for its clothing stores. 

After some shopping, how 

about enjoying a coffee? 

The Pinacoteca, Estação 

Pinacoteca and Oficina 

Cultural Oswald de Andrade 

also have coffee shops within 

their spaces, to enjoy after 

visiting an exhibition.

 

Bellapan Bakery

Rua Prates, 563

+55 11 3227-1694

www.facebook.com/BellapanBakery

Bom Retiro e Luz / Bom Retiro & Luz

Béni Café 

Rua Lubavitch, 79

+55 11 94562-3398

www.instagram.com/beni_cafe

Café Colombiano – Oficina Cultural 

Oswald de Andrade

Rua Três Rios, 363

+55 11 3331-0197

facebook.com/CafeColombianoBrasil

Flor Café - Estação Pinacoteca

Largo General Osóro, 66

+55 11 3335-4990

pinacoteca.org.br/visite/cafeteria

Flor Café - Pinacoteca

Praça da Luz, 2

+55 11 3324-1000

pinacoteca.org.br/visite/cafeteria

Vinte Vinte

Rua Correia de Melo, 23

+55 11 93257-1306

www.instagram.com/vintevintecafe

Um Coffee Co.

Rua Júlio Conceição, 553

+55 11 3229-3988

www.umcoffeeco.com.br

Café Colombiano
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Higienópolis foi um bairro lotea-

do para a elite paulistana, no final 

do século XIX, que também foi 

habitado pelos barões do café. 

O tempo passou, e hoje o bairro 

ainda simboliza prosperidade, 

contando com a presença de 

instituições de ensino superior e 

culturais. Está próximo também 

ao distrito de Santa Cecília, co-

nhecido bairro boêmio na região 

central. Logicamente que esses 

diferenciais atrairiam cafeterias 

de qualidade para a região.

Higienópolis was a neighbor-

hood for the São Paulo’s elite 

at the end of the 19th century, 

which was also inhabited by the 

coffee barons. Time has passed, 

and today the neighborhood still 

symbolizes prosperity, with the 

presence of higher education and 

cultural institutions. Its also close 

to the Santa Cecília district, a well-

known bohemian neighborhood 

in the central region. Of course, 

these differentials would attract 

quality coffee shops to the region.

Higienópolis e Santa Cecília / 

Higienópolis & Santa Cecília

Café Mestiço

Rua Doutor Vila Nova, 309

+55 11 2574-8408

www.mestico.com.br

Sofá Café

Rua Jaguaribe, 258

+55 11 4563-0800

www.sofacafe.com.br

Takko Café

Rua Major Sertório, 553

+55 11 2889-8250

www.instagram.com/takkocafesp

Wolff Café

Rua Amaral Gurgel, 175

+55 11 99530-5252

www.wolffcafe.com.br

Zud Café

Rua Barão de Tatuí, 377

+55 11 2769-3369

www.instagram.com/zudcafe

Wolff Café
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Café não simboliza somente 

a antiguidade; pelo contrário, 

como toda a cidade, a aprecia-

ção do grão se modernizou, e 

um dos lugares que melhor 

simboliza esta transformação 

é a Vila Madalena. Local desco-

lado, fica bem próximo da 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

polo de empresas startups e 

de tecnologia. A “Vila-Mada” 

oferece cafés diferenciados 

em ambientes despojados. 

Seja para começar ou terminar 

um dia, nestas cafeterias você 

encontra receitas especiais e 

torras artesanais, acompanha-

dos por um delicioso lanche 

ou refeição.

Coffee does not only symbolize 

antiquity, on the contrary, like the 

entire city, the appreciation of 

the grain has also modernized, 

and one of the places that best 

symbolizes this transformation is 

Vila Madalena. A cool place, it is 

very close to Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, a hub for startups and 

technology companies. “Vila-

Mada” offers singular coffees 

in laid-back environments. 

Whether to start or end a day, in 

these cafes you will find special 

recipes and artisanal roasts, 

accompanied by a delicious 

snack or meal.

Vila Madalena e Pinheiros /

Vila Madalena & Pinheiros

Amar.Go

Rua Francisco Leitão, 120

+55 11 99288-4758

amargocafe.com.br

BlackCat Café e Cookies

Rua Girassol, 648

+55 11 2658-5631

www.instagram.com/blackcat.

vilamadalena

Café Hotel

Rua Amaro Cavalheiro, 22

+55 11 3819-9255

www.cafehotel.com.br

Café Plexi

Rua Patizal, 76

+55 11 95781-3312

www.plexi.cc/cafe-plexi

Casa Coffee

Rua Luminárias, 105

+55 11 95177-1023

www.casacoffee.co

Chez Mom

Rua Wisard, 568

+55 11 94359-7666

www.chezmom.com.br

Coado Shop

Rua Simão Álvares, 526

+55 11 97449-5424

www.instagram.com/coadoshop

Cofee Lab

Rua Fradique Coutinho, 1340

+55 11 3375-7400

www.coffeelab.com.br

Coffee Walk

Rua Fradique Coutinho, 165

www.instagram.com/coffeewalkbr

Cupping Café

Rua Wisard, 171

+55 11 3813-6154

cuppingcafe.com.br

Futuro Refeitório

Rua Cônego EugênioLeite, 808

+55 11 3085-5885

www.futurorefeitorio.com.br

Habitual – Pinheiros

Rua Cônego Eugênio Leite, 1152

+55 11 3816-1609

cafehabitual.com

HM Food Café

Rua Teodoro Sampaio, 1027 - 1º andar

+55 11 3508-8841

www.hmfoodcafe.com.br

Joi Di Café

Rua Deputado Lacerda Franco, 252

+55 11 3815-9075

www.instagram.com/joidicafe

King Of The Fork - Café Bike

Rua Artur de Azevedo, 1317

+55 11 2533-9391

www.kingofthefork.com.br

Naked Coffee

Rua dos Pinheiros, 404

nakedcoffee.com.br

Over Coffee Roasters

Rua Eugênio de Medeiros, 466

instagram.com/overcoffeeroasters

Pato Rei

Rua Ferreira de Araújo, 353

+55 11 2528-4254

patoreisp.com.br

Sensory Coffee Roasters

Rua Simão Álvares, 781

+55 11 97615-6906

sensorycoffeeroasters.com.br

Siriema Coffee Roasters

Rua Artur de Azevedo, 747

+55 11 94968-5828

siriemacoffeeroasters.com

Sofá Café Pinheiros

Rua Henrique Monteiro, 241

+55 11 2645-7913

www.sofacafe.com.br

Studios Coffee

Praça Benedito Calixto, 100

+55 11 2769-1247

www.instagram.com/studioscoffee

Stuzzi

Rua Harmonia, 1198

+55 11 3815-8887

www.stuzzi.com.br

The Little Coffee Shop

Rua Lisboa, 357

+55 11 97042-9522

www.thelittlecoffeeshop.com.br

http://amargocafe.com.br
http://www.instagram.com/blackcat.vilamadalena
http://www.instagram.com/blackcat.vilamadalena
http://www.cafehotel.com.br
http://www.plexi.cc/cafe-plexi
http://www.casacoffee.co
http://www.chezmom.com.br
http://www.instagram.com/coadoshop
http://www.coffeelab.com.br
http://www.instagram.com/coffeewalkbr
http://cuppingcafe.com.br
http://www.futurorefeitorio.com.br
http://cafehabitual.com
http://www.instagram.com/joidicafe
http://nakedcoffee.com.br
http://www.instagram.com/overcoffeeroasters
http://patoreisp.com.br
http://sensorycoffeeroasters.com.br
http://siriemacoffeeroasters.com
http://www.sofacafe.com.br
http://www.instagram.com/studioscoffee
http://www.stuzzi.com.br
http://www.thelittlecoffeeshop.com.br
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Localizada próximo à Avenida 

Paulista, a região dos Jardins é 

conhecida pela rua de comér-

cio mais luxuosa da cidade, a 

Oscar Freire, e pela presença 

de premiados e altamente 

conceituados restaurantes. O 

alto padrão não poderia ser 

diferente para as cafeterias. 

Muitas delas oferecem torras 

artesanais e especiais, além 

do ambiente refinado carac-

terístico da região.

Located next to Avenida 

Paulista, the Jardins region 

is known for the most 

luxurious shopping street in 

the city, Oscar Freire, and 

for the presence of award-

winning and highly regarded 

restaurants. The high standard 

could not be different for 

coffee shops. The cafes have 

artisanal and special roasts, 

in addition to the refined 

atmosphere characteristic of 

the region.

Bogo Café

Rua Batataes, 132

+55 11 95814-0189

bogo.cafe

Botanikafé

Alameda Lorena, 1765

+55 11 3530-5686

www.botanikafe.com

Jardins / Jardins

Café Zinn

Rua Haddock Lobo, 1574

+55 11 93249-1268

www.cafezinn.com

Habitual – Jardins

Alameda Tietê, 602

+55 11 3062-3091

cafehabitual.com

MUG SP

Rua Capitão Pinto Ferreira, 38

+55 11 3051-4252

mugsp.com.br

Padoca do Mani

Rua Joaquim Antunes, 138

+55 11 2579-2410

manimanioca.com.br/padocadomani

Santo Gão

Rua Oscar Freire, 413

+55 11 99228-8757

santograo.com.br

Ziza Café

Rua da Consolação, 3378

+55 11 98944-6226

www.zizacafe.com.br

Santo Grão

O novo centro financeiro da 

cidade, localizado na zona 

Sul, onde se encontra a Ave-

nida Engenheiro Luís Carlos 

Berrini, é marcada pela pre-

sença de grandes empresas e 

de empreendimentos inova-

dores. Tudo movido a muito 

café. Não por acaso que os 

empresários locais vão à pro-

cura dos cafés de qualidade, 

espalhados pela região.  

The new financial center of the 

city, located in the South Region, 

where Avenida Engenheiro 

Luís Carlos Berrini is found, is 

marked by the presence of 

large companies and innovative 

ventures. All powered by a lot of 

coffee. It is not by chance that 

local entrepreneurs go looking 

for quality coffees, scattered 

throughout the region.

Brazuca Coffee

Avenida Nova Independência, 304

+55 11 3280-3432

www.brazucacoffee.com.br

Brooklin e Zona Sul / 

Brooklin & South Region

Il Barista Cafés Especiais

Rua do Consórcio, 191

+55 11 2538-1155

www.ilbarista.com.br

Karla Lima Torrefação Artesanal

Rua Guatapará, 121 – boxe 5

+55 11 95071-1291

www.instagram.com/karlalima.cafe

Kofi & Co

Rua Alexandre Dumas, 1518

+55 11 3624-4838

www.instagram.com/kofiandco

Sterna Café 

Avenida Briagadeiro Faria Lima, 

4400

+55 11 3666-9106

sternacafe.com.br

True Coffee Inc

Rua Quintana, 717 

+55 11 98345-4692

www.truecoffeeinc.com.br

Il Barista
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http://bogo.cafe
http://www.botanikafe.com
http://www.cafezinn.com
http://cafehabitual.com
http://mugsp.com.br
http://manimanioca.com.br/padocadomani
http://santograo.com.br
http://www.zizacafe.com.br
http://www.brazucacoffee.com.br
http://www.ilbarista.com.br
http://www.instagram.com/karlalima.cafe
http://www.instagram.com/kofiandco
http://sternacafe.com.br
http://www.truecoffeeinc.com.br
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Na mesma região do cafezal 

do Instituto Biológico ficam 

algumas cafeterias que tra-

balham com torras especiais e 

artesanais. Lá próximo também 

está localizado o Parque 

Ibirapuera, além de outras 

instituições culturais, como a 

Cinemateca e o Museu de Arte 

Contemporânea. 

In the same region as the Instituto 

Biológico’s coffee plantation 

there are some coffee shops that 

work with special and artisanal 

roasts. Nearby, it is located the 

Ibirapuera Park, as well as other 

cultural institutions, such as the 

Cinematheque and the Museum 

of Contemporary Art.

 

Astronauta Café

Rua Rio Grande, 139

www.astronautacafe.com.br

Catarina Coffee and Love

Rua Flávio de Melo, 109

Vila Mariana e Moema / 

Vila Mariana & Moema

+55 11 2378-2018

www.catarinacoffeeandlove.com

Clemente Café

Rua Doutor de Faria, 315

+55 11 99941-8661

www.instagram.com/clementecafe.sp

Domênica Café 

Rua Doutor José de Queirós Aranha, 45 

+55 11 4561-4222 

domenicacafe.com.br

  

Fora da Lei Café

Rua Cubatão, 131

+55 11 2985-6777

www.instagram.com/foradalei_cafe

Freak Café

Avenida Jurema, 359

+55 11 5052-220

www.freakcafe.com.br

Vista Café - MAC USP

Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301

+55 11 2648-0254

vistacafe.vistasaopaulo.com.br
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Tradicionais bairros da zona 

Oeste de São Paulo, como 

Pompéia e Vila Leopoldina, 

também reservam cafeterias 

e fábricas de cafés de torras 

especiais, que estão espalha-

das pela região, e que valem a 

pena serem conhecidas pelos 

apreciadores do grão. 

Traditional neighborhoods in 

the West Zone of São Paulo, 

such as Pompéia and Vila 

Leopoldina, also have coffee 

shops and specialty roasted 

coffee factories, which are 

scattered throughout the 

region, and are worth visiting 

for coffee lovers.

Zona Oeste / West Region

Homeless Bear Brechó & Café

Rua Sales Júnior, 296

+55 11 93932-8215

www.homelessbear.com.br

J. Café e Microtorrefação

Rua Gauipá, 186 

+55 11 9118-0025

www.instagram.com/jcafesp

Santa Pausa Coffee and Food

Rua Passo da Pátria, 1239

+55 11 3832-8890

www.instagram.com/nossasantapausa

Tectonica

Rua Ministro Ferreira Alves, 686

+55 11 98351-6024 

www.tectonicasp.com

Santa Pausa©
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Vitral da Estação Júio Prestes 

Julio Prestes Station stained glass window
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Nas CITs, você encontra à sua disposição guias culturais, além 
de mapas da cidade e folhetos de locais para visitação.

At the CITs, visitors can find at their disposal culture guides, as 
well as city maps and brochures on places of interest.

Centrais de
Informação Turística
Tourist Information Centers
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CIT CONGONHAS
Aeroporto de Congonhas
(desembarque / arrival)
Avenida Washington Luis, s/n.
Diariamente, das 7h às 22h.
Daily, from 7 am to 10 pm.

CIT GRU - TERMINAL 2
Aeroporto de Guarulhos
(desembarque / arrival)
Rodovia Hélio Smidt, s/n.
Diariamente, das 7h às 22h.
Daily, from 7 am to 10 pm.
 
CIT PAULISTA
Parque Mário Covas
Avenida Paulista, 1853.
Diariamente, das 9h às 18h. 
Daily, from 9 am to 6 pm. 

CIT REPÚBLICA 
Praça da República, s/n
Diariamente, das 9h às 18h. 
Daily, from 9 am to 6 pm. 

CIT TIETÊ 
Terminal Rodoviário Tietê 
(desembarque / arrival). 
Avenida Cruzeiro do Sul, 1800.
Diariamente, das 6h às 22h. 
Daily, from 6 am to 10 pm. 

CIT POLO DE ECOTURISMO
Avenida Senador Teotônio Vilela, 
8000 - Parelheiros. 
Terça a domingo, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.
Tuesday to Sunday, from 8 am to 
12 pm and from 1 pm to 5 pm.

Mais informações / More information: www.cidadedesaopaulo.com
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