
Pontos Turísticos
Ribeirão Preto – SP 



Ribeirão Preto é um importante polo regional, composto 
por mais de 80 municípios e uma população de cerca de 4 
milhões de pessoas. Uma cidade inesquecível, localizada a 

300km da capital! Um destino que se firmou como 
referência em turismo de negócios e de eventos. Eleita a 
Capital Brasileira da Cultura em 2010, Ribeirão Preto, um 
dos principais municípios do interior paulista, oferece a 
seus visitantes as mais variadas opções culturais, com a 

qualidade que o Brasil reconhece. A cidade conta com fácil 
acesso, por meio das melhores rodovias do Estado de São 

Paulo.



Em Ribeirão você conta com uma completa rede hoteleira a sua 
disposição, pronta para recebê-lo com total conforto e qualidade em 

qualquer época do ano. Com uma gastronomia de qualidade 
internacional e uma vida noturna agitada, Ribeirão não para! Opções 
de bares, restaurantes e entretenimento para todos os gostos. Aqui 

você encontra o chopp mais famoso do Brasil. Seja qual for seu estilo, 
em Ribeirão a sua diversão é garantida. Comércio da cidade é forte e 

diversificado, opções de compra não faltam! A cidade conta com 
grandes shopping centers, com produtos de qualidade. Conhecida 

como a “capital do agronegócio” a cidade recebe anualmente o 
maior evento do setor, a Agrishow. Aqui você fecha negócio. Uma 

cidade marcada pela atuação de artistas plásticos de renome, como 
Bassano Vaccarini, Odila Mestriner, Pedro Manuel Gismondi, 

Leonello Berti e Francisco Amêndola. Opções e oportunidades não 
faltam, conheça Ribeirão!



Roteiro Cultural



Centro Cultural Palace



Em 1927, o Central Hotel, construído em 1924, foi 
adquirido pela Cia. Cervejaria Paulista. A empresa 

comprou também o terreno ao lado do hotel e começou a 
construir o Theatro Pedro II e o Edifício Meira Júnior. Para 

estabelecer uma mesma linguagem arquitetônica dos 
edifícios, a fachada do Central Hotel foi reformada por 

volta de 1930.
Em julho de 1996, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
permutou o Palace Hotel com a Antarctica, que comprara 

a Cervejaria Paulista. O prédio foi restaurado e finalizado e 
2011, quando reabriu como Centro Cultural Palace.





Abrir as portas do prédio para a cidade é preservar a história de 
Ribeirão Preto. É permitir que a população tenha acesso a um 

patrimônio arquitetônico. Fazer a ocupação a partir do cultural é a 
dar oportunidade a todos da área, além de oferecer ao cidadão 

acesso imediato a cultura. O Centro Cultural Palace atenderá a todas 
as áreas culturais e artísticas. 



Palácio Rio Branco



Inaugurado em 26 de maio de 1917, o Palácio Rio Branco 
sedia o Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, 

Secretaria da Casa Civil, Coordenadoria de Comunicação 
Social, Astel (Assessoria Técnica Legislativa), Seção de Leis 

e Decretos. Idealizado pelo então prefeito Joaquim 
Macedo Bitencourt e do pelo engenheiro Antônio Soares 

Romeu possui linha estilística da belle-époque. O estilo de 
sua fachada é uma transição do barroco para o moderno, 
e foi inspirado nas fachadas francesas de Mirie e Meullie -

Sur-Seinne e do Hotel de Ville de Suresne. Abriga várias 
telas retratando a Ribeirão Preto do passado.





Quarteirão 
Paulista



O Quarteirão Paulista, construído pela Companhia 
Cervejaria Paulista, é o retrato da pujança de 

Ribeirão Preto no início do século XX. O dinheiro 
do café comprava quase tudo e construía prédios 
imponentes, testemunhas para a posteridade do 

poder de uma época.



Andando pela Praça XV de Novembro, o 
Quarteirão Paulista está logo à frente, tendo o 

Theatro Pedro II sobressaindo por entre os 
monumentos e árvores centenárias. Ao lado, há o 
antigo Palace Hotel, hoje transformado em Centro 

Cultural. Do outro, o Edifício Meira Júnior, onde 
funciona a choperia mais famosa do Brasil, o 

Pinguim II. O Pinguim I, na esquina oposta, onde 
nasceu a fama, foi transformado em empório.





Marp - Museu de Arte 
de Ribeirão Preto



Inaugurado em 22 de dezembro de 1992, com o objetivo 
de reunir e recuperar todo o acervo de artes plásticas da 

Prefeitura, como o conjunto de obras dos artistas Leonello
Berti e Nair Opromolla. Ao longo de sua existência sediou 
várias exposições com representativos artistas brasileiros, 

como por exemplo: Alfredo Volpi, Arthur Bispo do 
Rosário, Bassano Vaccarini, Cristina Barroso, Dudi Maia 

Rosa, Edouard Fraipont, Fábio Miguez, Francisco 
Amêndola, Franz Weissmann, Iberê Camargo, Laura Vinci, 

Leda Catunda, Luiz Hermano, Odilla Mestriner, Paulo 
Whitaker, Pedro Manuel-Gismondi, Rosana Monnerat, 

Sandra Cinto, Sérgio Romagnolo, Sérgio Sister, Siron 
Franco, Tomie Ohtake e tantos outros.





Museu do Café



O Museu do Café 
está instalado num 
prédio no jardim do 
Museu Histórico de 
Ordem Geral Plínio 

Travassos dos Santos 
e é conhecido por 

guardar a mais 
importante coleção 
de peças do Estado 

de São Paulo sobre a 
História do Café, de 

acordo com o 
Arquivo Público e 

Hi tó i  d  Rib i ã  



Seu acervo é formado por grandes esculturas, carros de 
boi, troles, máquinas de beneficiar café, além de fotos do 

período áureo do café na região de Ribeirão Preto. Foi 
inaugurado em 20 de janeiro de 1955 em salas provisórias 
do Museu Histórico e, mais tarde, ganhou prédio próprio.



Teatro de Arena



Idealizado e construído por Jaime Zeiger foi construído numa meia-
encosta, em uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados. 

Foi o primeiro teatro de arena construído no interior do Estado de 
São Paulo. Foi restaurado ganhando nova iluminação, catracas 

eletrônicas, elevador, acessibilidade, novos camarins, ampliação dos 
banheiros, cobertura na área de alimentação, novo piso e sinalização. 
Tem capacidade para 2.100 pessoas sentadas e estacionamento para 

70 carros.



Teatro 
Municipal



Inaugurado em 1969 com linhas modernas tem 
capacidade para 515 pessoas. O estacionamento fica 

localizado ao lado do teatro e tem capacidade de 
aproximadamente 40 carros. Por ser um lugar arborizado 

e amplo, é usado também para diversos eventos culturais.



Theatro Pedro II



Em 1928, a Companhia Cervejaria Paulista iniciou a 
construção de um grande teatro de ópera, inspirado em 

casas de espetáculos europeias. No ano seguinte, em 
1929, o  crack da bolsa de Nova York provocou a crise 
cafeeira mundial, e afetou a construção do teatro em 

Ribeirão Preto.

De acordo com o Arquivo Histórico Municipal, “diversos 
padrões de acabamento foram alterados. Mesmo assim, o 

teatro surgiu como símbolo de poder da sociedade 
cafeeira. E foi inaugurado em 8 de outubro de 1930 com 

apresentação do filme “Alvorada do Amor””.



O Pedro II é o segundo maior teatro de ópera do 
país em capacidade de público, fica atrás apenas 

do Teatro Municipal de São Paulo.





Roteiro de Compras



Mercado Municipal



Com 115 anos de existência, o Mercadão Municipal tem 
um público fiel. Lá são comercializados os mais variados 

tipos de produtos em seus mais de 150 boxes. Muitos 
desses boxes são tradicionais e passam de geração para 

geração. No Mercadão também é possível encontrar 
artigos e acessórios de todos os tipos para pássaros -
peixes - cães – gatos; rações p/ cães, gatos, pássaros, 

roedores, peixes. Produtos como acessórios, vacinas e 
remédios, além de vendas de aquários, peixes de água 

doce e salgada, passarinhos, calopsitas, periquitos, coelho 
comum, ramister, filhotes de cães de raça, entre outros. 

Visite o Mercado Municipal e conheça um pouco da 
história ribeirão-pretana.





Feira de Artesanato
Praça Sete de 
Setembro



Acontece semanalmente aos sábados, sob a coordenação da 
Associação Arte Vida. A Feira da Praça Sete de Setembro possui 
várias atividades com foco no artesanato enquanto expressão 

artística. A Feira é uma excelente opção para conhecer o trabalho do 
artesanato de várias tipologias, entre elas: esculturas em papel, 

madeira e palha, pintura em tela, crochê, arte com areia colorida, 
cerâmica, renda, bordado, entre outras.





Feira de Artesanato
Praça das Bandeiras



Tem mais de 30 anos de atividades e foi criada 
com o objetivo de incentivar a arte na cidade de 

Ribeirão Preto. No início de suas atividades a feira 
funcionava diariamente e contava com uma média 
de 150 artesãos ocupando grande parte da Praça 
da Bandeira. Em 2009, a Feira foi reestruturada e 
transferida para o ponto de estacionamento da 
praça que foi reformado e adaptado para essa 

nova localização dos artesãos.





Roteiro Religioso



Catedral de São 
Sebastião



A Igreja tem como padroeiro São Sebastião e teve 
a pedra fundamental lançada em 3 de março de 
1904 e o término da construção aconteceu em 

1920. Possui linhas góticas em que se destacam os 
vitrais coloridos e os afrescos pintados pelo artista 
Benedito Calixto. A Catedral Metropolitana de São 

Sebastião de Ribeirão Preto está localizada na 
Praça das Bandeiras, região central da cidade e é 

mais que um templo religioso, representa um 
monumento artístico importante de Ribeirão 

Preto.





Santuário das 
Setes Capelas



Localizado no Morro de São Bento, o Santuário, idealizado 
por monges beneditinos, abriga sete capelas, cada uma, 

dedicada a um santo padroeiro. As capelas ficam dispostas 
em um semicírculo, todas voltadas para o centro, 

incrustradas em uma pedreira, ficando assim, protegidas 
pela rocha. A primeira a ser construída foi a de Nossa 

Senhora das Graças (1948). Seguiram-se então, a de São 
Judas Tadeu (1951), Nossa Senhora Aparecida e Santa 

Terezinha (1954), São Jorge (1955), e encerrando o 
santuário, as capelas de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro e da escadaria (capela da Penitência).





Igreja Santo 
Antonio de 

Pádua



Abriga uma das poucas ordens de monges 
Beneditinos Olivetanos existentes no mundo e a 

única do Brasil. A ordem dos Beneditinos 
Olivetanos foi fundada em 1313, por João Bernardo 

Tolomei, conhecido como "irmãos dos doentes".





Roteiros de Parques



Parque Tom Jobim



O Parque Tom Jobim tem uma área total de 64 mil 
m², além do lago com mais 8 mil m². O parque 

recebeu várias adequações, entre elas, 
equipamento da academia ao Ar Livre; instalação 

de uma base da Guarda Civil Municipal; e o Centro 
Administrativo do parque. O local conta ainda com 

campo de futebol, aparelhos de recreação, lago 
central com peixes, pista de caminhada, vestiários 

do campo de futebol e quiosques.





Parque 
Luiz Carlos Raya



Ocupa uma área de aproximadamente 40.0000 m2 de 
uma antiga área de mineração do basalto, onde se 
encontram, atualmente, instalados equipamentos 

destinados ao lazer e a práticas esportivas, sendo estes: 
1.100 m de pistas asfaltadas; Gramado central com cerca 

de 1.400 m2; Palco coberto com 600 m2; 2 lagos artificiais, 
com profundidade variável superior a 1,0 m; Áreas 

tratadas paisagisticamente, com recantos destinados à 
contemplação; Sanitário feminino e masculino; Área de 
alimentação composta de instalações para lanchonete, 

cozinha, depósito e área coberta externa para instalação 
de mesas e cadeiras; Bebedouros; e Guarita.





Parque
Maurílio Biagi



É um dos principais parques do município. Tem área total 
de 70 mil m². Localizado nas proximidades da Câmara 

Municipal de Ribeirão Preto possui quadras esportivas, 
rampa de skate, academia ao ar livre, ponto de leitura, 

lanchonete, sanitários, pistas de passeios em concreto e 
ciclovia, além de equipamentos para ginástica. O local é 
totalmente fechado com gradil, com duas portarias, lago 

ornamental, paisagismo, colocação de iluminação “Prime”, 
pistas de passeios em concreto. As quatro estátuas de 
Bassano Vaccarini existentes no local também foram 

preservadas.





Parque Curupira



Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali – O Complexo 
ambiental de 152 mil metros quadrados de vegetação é o 
maior espaço de lazer da cidade sendo ideal para passeios 

e caminhadas. Possui cachoeiras, lago artificial e uma 
Praça de Eventos. Cortada por trilhas, a área é ideal para 

caminhadas e passeios de bicicleta. O parque está 
localizado em uma área de antiga exploração de basalto. O 
parque também conta com um espaço para apresentações 

ao ar livre, com palco e capacidade para 20 mil pessoas. 
Na entrada fica o estacionamento, com capacidade para 

200 carros.





Morro do São Bento



O Morro do São Bento, destaque turístico da cidade, é 
palco de grandes eventos e espetáculos que são realizados 

em Ribeirão Preto. Este ano, ela já recebeu a Virada 
Cultural, o Festival Tanabata e a Festitália que contaram 
com a presença de milhares de visitantes da cidade e da 

região. A cada edição, o Festitália homenageia uma família 
da cidade que tem descendência italiana. O Parque 

Municipal do Morro de São Bento tem uma área 
aproximada de 250.880,00 m2 e é importante patrimônio 

natural do município de Ribeirão Preto.





Bosque Municipal
Fabio Barreto



O Urso Renan é uma celebridade entre os 830 animais de 120 espécies, 
entre peixes, aves, répteis e mamíferos que vivem no Bosque e 
Zoológico Municipal Fábio Barreto. Foi escolhido mascote pela 

população, em concurso pela internet, da 79ª edição dos Jogos Abertos 
do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecerá em Ribeirão Preto, 
de 26 de outubro a 7 de novembro. Renan é um exemplar de Urso-de-

óculos (Tremarctos ornatos), única espécie de urso originária da 
América do Sul e está ameaçada de extinção. Seu recinto é um dos mais 
visitados do Zoológico e o animal chama a atenção especialmente das 

crianças. O exemplar faz parte de um programa de reprodução de 
sucesso no Zoológico de São Carlos. Nascido em 2007, ele chegou ao 

Zoológico de Ribeirão Preto em 2008. Hoje pode ser visto em um recinto 
amplo localizado em frente ao recinto dos elefantes asiáticos.







Jardim Japonês



Ladeado por densa vegetação com todos os requintes do 
paisagismo nipônico, oferece um cenário composto de lagos, 

flores, pontes, bancos, quiosques e plantas ornamentais de origem 
japonesa doadas pela colônia radicada na cidade.



Mirante





Roteiro Esportivo



Ginásio de Esporte 
Cava do Bosque



Atualmente denominado Gavino Virdes, radialista esportivo falecido em 
1965, o ginásio possui uma abóbada de madeira com 56 metros de 
diâmetro e 27 metros de altura. Em 1988 foram realizadas obras de 

construção, reforma e ampliação na área do Ginásio da Cava do Bosque que 
passou também a ser utilizado para iniciação das escolinhas de várias 

modalidades esportivas e também pelas equipes de treinamento de alto 
nível como os times profissionais de vôlei, basquete, futsal e handbol. Pela 
Cava passaram grandes atletas como Fernanda Venturini, Fátima (do vôlei), 

Thales, Abílio Couto, entre outros. O ginásio tornou-se palco de grandes 
eventos nacionais e internacionais, tais como: encontro de vôlei Brasil x 
Portugal, Mundialito e Sul Americano de Vôlei, 1° Torneio Brasileiros x 

Estrangeiros de Basquete, Jogos dos Globetrotters, final dos Campeonatos 
Brasileiro de Vôlei e Basquete, e outros.





Estádio
Palma Travassos





Estádio 
Santa Cruz





Roteiro Gastronômico



Choperia Pinguim



Após a crise de 1929, Ribeirão Preto perdeu dinheiro e poder 
político mas recuperou o poder econômico graças à diversidade de 
suas atividades. As construções imponentes continuavam a surgir, 

como o Edifício Diederichsen, um dos principais do interior do 
Brasil, bem no centro da cidade. Antes de sua conclusão, é 

inaugurada no andar térreo, uma choperia que viria a ser um dos 
principais atrativos de Ribeirão Preto, conhecido por visitantes de 
todas as partes, inclusive do exterior. O Pinguim abriu suas portas 
em 29 de agosto de 1936, na esquina das ruas Álvares Cabral com 

General Osório. Muitas histórias são contadas sobre o famoso 
Pinguim. Uma delas, é a lenda sobre o “chopeduto” que ligava o 

bar à cervejaria Paulista, que ficava a poucos quarteirões dali.



A segunda casa, o Pinguim II, surgiu em 1977 na esquina em 
frente, e funciona até hoje como choperia. O bar original 

transformou-se em no Empório Pinguim, um dos tantos produtos 
da marca que se transformou num sucesso. Por ano o Pinguim 

atende a cerca de 1,5 de clientes.
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