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O BAIRRO DO 
BIXIGA, VERDADEIRO 
REDUTO ITALIANO 
EM SÃO PAULO!

Formado por imigrantes italianos, o 
Bixiga ganhou importância histórica 
e turística graças às suas cantinas, às 

festas de rua e a um intenso corredor cultural. 
Mas não é só de massas da mamma que vive 
o bairro. Por ali, estão alguns dos principais 
teatros da cidade, como o Oficina, o Ruth 
Escobar, o Maria Dela Costa e o Sérgio 
Cardoso. Os roqueiros também têm vez, com 
o veterano Café Piu Piu e o The Wall Café.  
O bairro também tem anualmente a Festa 
de Nossa Senhora da Achiropita;  este ano 
terá a 89ª edição (marcada para os finais de 
semana do dia 1º a 30 de agosto). O evento 
gastronômico recebe cerca de 250.000 pesso-
as (20.000 por noite) dispostas a aproveitar o 
melhor da culinária, dança e música italiana. 
Desde 1982, a Feira de Antiguidades do Bixi-
ga, na Praça Dom Orione, reúne um pouco 
de tudo. É possível encontrar móveis de épo-
ca, livros, discos e câmeras fotográficas, por 
exemplo. Tem também um espaço dedicado 
aos brechós. Funciona aos domingos, das 8h 
às 18h. Não se pode esquecer também de 
mencionar o Museu Memórias do Bixiga e o 
Museu dos Óculos, bem como outros valores 
arquitetônicos, como a famosa Escadaria do 
Bixiga, a Casa de Dona Yayá - conhecida por 
ser uma das primeiras chácaras do Bixiga - e 
os Arcos da rua Jandaia, conhecidos também 
como Arcos do Jânio. A Vai-Vai, uma das 
mais tradicionais escolas de samba da cidade, 
nasceu no Bixiga há 86 anos. 

Mas, sem dúvida nenhuma, o bairro é 
mais conhecido pelos comuns mortais por 
suas numerosas cantinas. A seguir, citaremos 
as mais badaladas.

B A I R R O  D O  B I X I G A



48 PIZZAS&MASSAS  Nº 22 - 2016

B A I R R O  D O  B I X I G A

A Cantina Capuano, inaugurada em 
1907, é conhecida como a mais antiga da 
cidade e exibe, logo na entrada, uma faixa 
branca na qual se lê: “A cantina mais antiga 
em funcionamento ininterrupto de São Paulo”. 
Ao entrar no salão de piso frio e paredes e teto 
revestidos de madeira e escolher sua mesa, 
aceite o couvert de linguiça curada, sardela, 
berinjela, pão italiano e azeitona preta. O 
ponto das massas não fica nem lá nem cá: 
algumas opções, como o fusilli compridi-
nho e furado no meio ao molho bolonhesa, 
vêm mole como antigamente. Numa ten-
tativa mais moderna e al dente, o chamado  
ricchitelli, em formato de uma orelhinha 
mais achatada, ao molho napolitano grati-
nado, pode vir com uma ou outra unidade 
quase crua. As carnes mostram mais regula-
ridade, como o filé à Parmigiana e a braciola 
recheada de bacon.

A cantina italiana C… que Sabe! foi uma 
das primeiras de São Paulo, inaugurada em 
193,1 no tradicional bairro italiano. Logo 
na entrada, uma enorme exposição de fotos 
dos donos com os famosos que já passaram 
por lá. Dentro da cantina, o ambiente é 
aconchegante e tudo remete à história da casa 
e às origens na Itália. Uma dupla de violeiro 
e cantor passa de mesa em mesa cantando 
tarantelas, músicas românticas, boleros e o 
que mais os clientes quiserem. O chefe Bruno 
Stippe, proprietário do estabelecimento, tem 
tendência em se achar o melhor do mundo, 
mas conhecendo ele melhor é uma simpatia 
e comanda com maestria o estabelecimento.  
www.cquesabe.com.br

Fundado em 1983, o Bar Amigo  
Gianotti é decorado com peças antigas e ser-
ve especialidades italianíssimas em ambiente 
animado. Antônio Luís Giannotti e Midya 
Carmelingo Giannotti foram os segundos 
donos do imóvel, com o sangue italiano cor-
rendo pela veia junto ao sonho de conquistar 
algo em sua vida. Midya resolveu tirar do 
baú uma receita vinda de sua avó, a deliciosa 
“Fogazza”. Antônio, com suas manias, pou-
co a pouco foi decorando o local com suas 
bugigangas antigas e exóticas, deixando com 
uma característica própria e parecida com 
o boteco de antigamente. Hoje, a tradição 
passa de pai para filho e de filho para netos 
(as), onde todos os dias conquistam cliente 
e amigos com o ar familiar da casa; eles e 
seus clientes ajudam a contar todos os in-
críveis acontecimentos que ali já existiram.   
www.amigogiannotti.com.br

A Cantina Montechiaro foi fundada em 
1974, por Raimundo Franco de Oliveira, 
filho de italianos e portugueses da região 
de Águas de Lindóia, em São Paulo. A casa 
até hoje é dirigida por ele, juntamente com 
sua esposa e filho. Muito frequentada por 
políticos, artistas e famílias, a cantina per-
manece sempre cheia e alegre. A cozinha é 

comandada até hoje pelos mesmos chefes 
que a inauguraram e mantendo sempre o 
mesmo padrão de qualidade. A equipe do 
salão também é antiga, são acostumados com 
os clientes da casa. Um brinde à tradição e 
qualidade. www.montechiaro.com.br

Considerado o rodízio de massas mais 
tradicional de São Paulo, a Cantina da 
Conchetta reúne cardápio italiano em salão 
simples e repleto de quadros que contam 
histórias do local e do bairro. O famoso 
rodízio de massa combina diferentes massas 
com diferentes molhos. Antes pode saborear 
as delicias da mesa de antepastos com sardela, 
saladas, queijos e patês. Pão italiano, porpetas 
da mamma, polentas e frangos fazem parte 
do conjunto. Preço: R$ 53,00, somente.  
www.conchetta.com.br

Foto da Chácara do Bexiga, em 1864. Em primeiro plano carroças de boi. No fundo estalagem de 
tropeiros. Antes do Bexiga, hoje Praça da Bandeira. Nesse local fazia-se leilões de escravos e feiras de 
mercadorias. D.I.M. - D.P.H. - S.M.C - P.M.S.P.
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A historia da família Roperto no Brasil 
começa com a vinda dos três irmãos da Itália, 
nascidos na pequena comunidade de Sciglia-
no, situada na província de Cosenza. Há mais 
de meio século (1942) a Cantina Roperto, 
um dos restaurantes mais tradicionais do 
Bixiga, se mantém fiel à cultura italiana. 
Suas receitas, passadas a cada geração desde 
a chegada da família ao Brasil, oferecem o 
melhor da culinária do Sul da Itália. São mais 
de 20 tipos de massa a serem combinadas 
com diferentes molhos. Além da famosa 
Perna de Cabrito, o Filé à Parmigiana e o 
Fusilli ao Sugo são pratos que ganharam a 
preferência dos clientes. O ambiente familiar 
ainda conta com música ao vivo todas as 
noites e nos almoços de sábado, o que torna 
o clima ainda mais alegre e aconchegante. 
www.cantinaroperto.com.br

Com uma história que se faz desde 1963, 
o Villa Tavola vem encantando seus clientes 
com sua cozinha tipicamente italiana, sendo 
sinônimo de tradição dentre as cantinas da 
região do Bixiga, mais precisamente na rua 
Treze de Maio. O cardápio oferece porções 
bem servidas e nele encontram-se entradas, 
sopas, guarnições variadas, molhos variados, 
risotos, carnes (entre eles cabritos e aves) 
e frutos do mar. O grande diferencial da 
casa está no fato de muito desses pratos 
serem preparados no réchaud, ao lado da 
mesa. Ao final, são servidas diversas sobre-
mesas, em especial uma deliciosa banana, 
também preparada em frente ao cliente.  
www.villatavola.com.br

A Cantina Mamma Celeste surgiu 
em 1990, como uma pequena rotisserie no 
coração do Bixiga por uma ideia da mamma 
Celeste, seu marido e filhos.  Hoje, 20 anos 
depois, a família continua unida e trabalhan-
do com o mesmo carinho e dedicação de 
sempre. A cozinha ainda é comandada pela 
própria mamma Celeste e pelos seus filhos, 
Marta, Márcia e Marcelo, que formam a 

equipe que pode ser encontrada diariamen-
te pronta para receber clientes e amigos. 
Lasanha e nhoque à bolonhesa e o rondelli 
ao molho de quatro queijos são favoritos. 
Receitas com carnes e peixes são populares, 
como o filé de tilápia. Tradicional aos domin-
gos, o Cordeiro à Cacciatore, servido com 
fettuccine verde caseiro, legumes e brócolis 
ao alho e óleo, é boa pedida. Os pratos são 
muito bem servidos e as massas têm mo-
lhos bem cremosos. Não deixe de provar o 
polpetone, muito bem cozido e temperado!  
www.cantinamammaceleste.com.br

Em 22 de abril de 1970, com uma 
despretensiosa festa de inauguração, nascia 
no coração do Bixiga, no meio de tantos 
restaurantes já famosos, uma nova cantina: 
a Lazarella. Seus sócios fundadores, filhos 
de italianos de Bari, Nápoles e Piemonte, 

encontram em um filme a sua trilha musical, 
feita por Domenico Modugno, ambos no fim 
dos anos 50, o nome ideal para sua cantina. 

http://www.cantinaroperto.com.br
http://www.villatavola.com.br
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Gennaro (“Naro”), Therezinha (“Nina”) 
e Olga (“Olga Marina”) sempre quiseram 
que sua cantina primasse pela boa culinária 
italiana, decoração bem típica, colorida 
e familiarmente alegre; características até 
hoje fortemente presentes na cantina. A 
música ao vivo - uma novidade nas canti-
nas do bairro nos anos 70 - sempre foi (e 
continua a ser) um dos seus diferenciais 
desde quando Olga, acompanhada por seus 
músicos, interpretavam os sucessos da mú-
sica italiana e as Canzonetas napulitanas de 
todos os tempos. A grande especialidade da 
casa são as lasanhas, pode ser a Lazzarella, à 
Bella Nina, à Malandrina ou à la Zia Olga. 
Também tem perna traseira de cabrito e, 
obviamente, massas simples e recheadas com 
os mais diversos molhos. Tem música ao vivo 
todas as noites após as 20:00hs e aos sába-
dos, domingos e feriados após o meio dia.  
www.lazzarella.com.br

A Cantina e Pizzaria Speranza, que fará 
58 anos em novembro, tem uma história de 
sucesso, com definitivas contribuições à gas-
tronomia de São Paulo. Tudo começou com 
o talento e a disposição da família Tarallo 
que, no final dos anos de 1950, deixou a terra 
natal, Nápoles, atravessou o oceano e fincou 
âncora em solo brasileiro. Se Francesco Taral-
lo, com o filho Giovanni, e logo depois Dona  
Speranza, com o filho Antonio, trouxeram 
na bagagem o espírito empreendedor e 
várias receitas, aquelas elaboradas no dia 
a dia em família, com a tradição do Sul 
da Itália. Família unida na metrópole, 
logo começou a preparar suas receitas. 
Inicialmente, em pequenas instalações, 
para um pequeno público. No cardápio 
enxuto estava o jeito napolitano de se fazer 
pizza e, com a tradição napolitana, criar  
novidades na gastronomia paulistana, que 
se tornaram verdadeiros clássicos: pizza 
Margherita, pizza Napoletana, Calzone 
(pizza fechada), Tortano (o genuíno pão de 
linguiça napolitano) e a Pastiera di Grano, 

em receita exclusiva da família, do jeito que 
se faz na região de Nápoles. Não demorou 
para que os Tarallo buscassem um espaço 
maior. Assim, a Speranza foi inaugurada 
no casarão da rua Treze de Maio, 1004, 
onde está até hoje. Em 1979, nascia a 

MARGHERITA ESTÁ 
NA TRADIÇÃO DA 

SPERANZA
A Margherita da Speranza é a sua 

pizza clássica, a mais premiada de São 
Paulo. No cardápio, ela está na versão 
Tradizionale (mozzarella de leite de 
vaca), Specialle (mozzarella de leite de 
búfala) e a Verace Napoletana (com ingre-
dientes italianos importados, com certificado da 
Associazione Verace Pizza Napoletana).  A Speranza trouxe de Nápoles para o Brasil 
a pizza Margherita, em 1958, ano de sua fundação. Pela sua tradição e para que a 
experiência da degustação seja única, não é dividida com outro sabor. Manter os aromas 
e sabores da Margherita à mesa, sem misturar com outra metade de outros ingredientes, 
é uma tradição cultural que os Tarallo preservam em suas casas, há três gerações. Um 
respeito à história.

segunda unidade, em Moema, na Avenida 
Sabiá. A Speranza foi crescendo, ganhando 
a admiração dos paulistanos e tornando-se 
referência absoluta da boa e autêntica gas-
tronomia napolitana na cidade, ícone de 
pizza com identidade.

Não há crise para esta pizzaria fenômeno, 
sempre com filas na porta. O público que lota 
os salões das duas unidades (Bixiga e Moema) 
tem uma relação afetiva com a casa, que teria 
sido, entre outras coisas, a primeira a fazer 
a clássica Margherita na capital. Comece 
pelo Tortano, pão de calabresa e mussarela, 
ou o antipasto misto. A abobrinha no azeite 

dá vontade de repetir. Das coberturas para 
a massa de bordas largas há opções como a 
linguiça de javali com mussarela de búfala, 
a caprese (rúcula, tomate seco e mussarela, 
e a escarola, bem refogada com alcaparra 
e um toque de aliche . A pastiera di gra-
no chama a atenção entre as sobremesas.  
www.pizzaria.com.br

http://www.lazzarella.com.br

