
Cervejaria Imperial conquista o público e une o útil ao agradável 
Davi Brandão   
  
Quem disse que somente centros culturais preservam obras de arte? Pode não 
parecer, mas o setor de bares e restaurantes da ‘paulicéia’ resgata o conceito histórico 
do País. É o caso da Companhia Cervejaria Imperial , situado no bairro de Moema, na 
capital. O local preserva o Museu da Primeira Cerveja do Brasil e mantém a tradição da 
música popular brasileira.  
 
Rótulos, documentos e pôsteres de cervejas, dos séculos XIX e XX, recuperados da 
antiga fábrica da Bohemia, fundada em 1853, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, fazem 
parte do espaço que oferece também drinques, pratos e petiscos, além, é claro, da 
saborosa cerveja. 
 
Com decoração colonial, a casa remete às antigas cervejarias brasileiras. Logo na 
entrada um bar com armários do século XIX, para ser mais exato de 1898. Ao longo do 
salão, lustres e luminárias do início do século passado fazem parte da decoração, que 
todavia é repleta de fotos da cidade de São Paulo.  
 
Os amantes da ‘loura gelada’, a cerveja, podem conhecer a história da bebida no piso 
superior da casa, onde se encontra o museu, com cerca de 450 peças, vindas da 
antiga fábrica da Bohemia. De tubos de ensaio a tonéis e cilindros, o visitante pode 
realizar uma viagem pelo mundo da cerveja. Sem contar os quadros que mostram as 
primeiras propagandas da gelada, na ‘terra brasilis’.  
 
Na decoração, destaque para a mobília escolhida, dentre elas uma mesa de madeira, 
estilo colonial, com cerca de vinte lugares, típica do período imperial. Um espaço 
sugestivo para os encontros empresariais ou entre amigos. Mas vale um lembrete: já 
que a mesa é grande cuidado ao sentar-se à cabeceira, pois seguindo a tradição será o 
pagador da conta!  
 
Cardápio saboroso 
A casa promove uma união perfeita da bebida com a comida. Com chope Brahma, que 
sai a R$ 3,20, e as melhores cervejas, como a Bohemia Weiss (cerveja de trigo), a R$ 
9, ou a Bohemia escura, a R$ 6,50; os petiscos chegam à mesa como opções atrativas.  
Dentre os destaques estão a Picanha na chapa, que acompanha vinagrete, farofa, alho 
frito e pão, por R$ 27; o Salsichão na chapa com maionese, vinagrete e pão, por R$ 
16, e a Kafta na chapa, por R$ 18; misto de salsichas alemãs, por R$ 17, lingüiça 
formiga, por R$ 23 a porção, os bolinhos diversos, como abóbora com carne seca, por 
R$ 14,50 (12 unidades). Ah... não podemos esquecer de citar as suculentas 
empadinhas, que saem por R$ 3,90, cada. 
 
Entre os pratos, imperdível estão a Frigideirada do Ferreira — arroz puxado no azeite 
extra virgem com lascas de bacalhau — a R$ 27, e a Feijoada, servida todos os 
sábados que é oferecida em buffet com todos os seus apetrechos, e sai a R$ 22,90, 
por pessoa. 
 
Acha que pára por aí. Uma dica sugestiva de Marcus Vinícius, um dos sócios da casa, é 
a porção de joelho de porco, que sai por R$ 23,70. Frita ou à moda pururuca fica 
irresistível.  
 
 
 



Preservação cultural 
Sem dúvida que as tardes de sábado se tornam mais agradáveis, quando se bebe uma 
saborosa cerveja, degusta-se uma saborosa comida, papeia-se com os amigos e se 
deleita com uma boa música. Na Imperial o som fica a cargo do Grupo Paulistano ou 
do grupo Balaio de Gatos, formado por três irmãs (Corina, flauta; Lia, violão e Elisa, 
Bandolin), todas Meyer Ferreira, e por seu pai, Eduardo Roque da Silva Ferreira, 
pandeiro. O couvert artístico das apresentações que acontecem aos sábados, das 14h 
às 17h, custam R$ 4, por pessoa, caso não seja consumida a feijoada. 
 
Encontros e encontros... 
Em nossa visita, ao ‘templo’cultural Cervejaria Imperial, nos deparamos com cenas 
que devem ser contadas. Primeiro o encontro familiar, pais e filhos de diferentes 
idades, que reservam momentos ímpares de suas vidas para as reuniões familiares. E 
o segundo, o encontro e a paixão de um jovem americano pela música brasileira, que 
brilhantemente acompanhou o grupo de choro. São cenas como estas, que fazem do 
lugar um ponto referencial da capital. Serviço —  
Companhia Cervejaria Imperial: Praça Nossa Senhora Aparecida, 76 (Largo de 
Moema). Informações pelo telefone (11) 5056-0207.  
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