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em plena Avenida Brasil
UM SANTUÁRIO ECOLÓGICO

Conheça o Campus Educacional e Ambiental da SNA,  
um verdadeiro tributo ao conhecimento e à natureza.
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Para celebrar o privilégio de acolher tantos cariocas 

— de fato e de direito — que nos brindam com seus di-

versificados talentos, nascia a revista Carioquice. Lá se 

vão mais de 12 anos. Uma dúzia de anos incandescen-

tes e que deram a lume 51 números com o melhor da se-

dução carioca.

Desde então, buscamos retratar a cena da Cidade 

Maravilhosa no que ela tem de mais cativante: persona-

lidades, patrimônios artísticos, sabores, histórias e ima-

gens singulares. Em suas páginas, os leitores viajaram 

num Rio transbordante, em que passado e presente se 

conectaram com um charme irresistível.

Sob novo formato, Carioquice pretende mostrar a 

graça, a tipicidade e o charme de outras praias, não me-

nos belas e pitorescas e bem menos reveladas. Um Rio 

de Janeiro que não raras vezes está bem ao nosso lado, 

mas que não enxergamos por absoluta falta de apresen-

tação, de descoberta anterior, de olhar sagaz.

A Insight Comunicação e o Instituto Cultural Cravo 

Albin (ICCA) têm o orgulho de lançar o primeiro núme-

ro do Almanaque Carioquice. Este novo projeto inaugu-

ra um ciclo em sua originalíssima trajetória editorial, ao 

consolidar suas edições trimestrais numa única e subs-

tanciosa publicação anual.

A novidade é que, além de seguir prestigiando o que 

de melhor oferece a cidade — elegendo, por meio de 

especialistas incontestes em carioquices, personagens 

e serviços que se destacaram ao longo do ano —, o Al-

manaque mostra um Rio que (quase) ninguém conhe-

ce. E nas mais inusitadas áreas.

Quer visitar a Estátua da Liberdade sem ir a Nova 

York? Vá até a Praça Miami, aqui mesmo em Vila Kenne-

dy. Lá veio parar uma das poucas réplicas em zinco fei-

tas, no século 19, pelo francês Frédéric Bartholdi, cria-

dor do icônico monumento norte-americano. 

Sapatos temáticos iguais aos dos mestres-salas das 

escolas de samba? Seu Gomes tem. Um planetário mo-

dernérrimo? Partiu Santa Cruz. Sem falar no espaço sen-

sorial, dentro do Jardim Botânico, para visitantes com 

necessidades especiais; no romântico Parque Darke de 

Mattos, em Paquetá; e na suculenta feijoada do Bar da 

Amendoeira, em Maria da Graça. 

E mais surpresas. E mais ohs! de quase espanto. E 

mais orgulho pelas revelações do carioquismo.

Moradores e visitantes terão em mãos um guia ori-

ginal de informações e endereços cheio de histórias di-

vertidas e interessantes para turbinar suas andanças 

pelo Rio. Uma vitrine única das delícias espalhadas e 

muitas vezes ocultas dessa cidade maravilhosa. Como  

dizem fãs declarados da Carioquice, como Jaguar e  

Ziraldo, “vai ser de babar”.

ô ABRE ALAS  
PARA O 
ALMANAQUE 
CARIOQUICE

em pauTa:  
         GOSTOSURAS 
                  | CORpO sãO 
          | TEMPLOS  
| BAZAR CARIOCA  
      | PETIZADA 
             | VERDE RIO  
   | MISTERIOSO MAR 
        | LIsTAs RARAs

CARTA do RiCARdo

RICARDO CRAVO ALBIN
diREToR do iCCA



Galeria



dURAnTE 51 EdiçõES dA cARiOqUicE, ESTES E OUTROS PERSOnAGEnS 
SiMBOLizARAM A ESSênciA dA cidAdE. vALE A PEnA vER dE nOvO nO nOSSO SiTE.

CARIOQUICE: ANTEs DE TUDO, UM EsTADO DE EspíRITO.

www.carioquice.com.br
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A alma da MPB tem 
casa e mora na Urca. No 
aprazível bairro da Zona 
Sul, Ricardo Cravo Albin 
fundou, em 2001, o iCCA 
– instituto que leva seu 
sobrenome. 

ICCA: UM OáSiS 
dA MPB nO RiO

Debruçado sobre a Baía de Guanabara, o ICCA ofe-

rece aos visitantes uma das mais impressionantes vistas 

da Cidade Maravilhosa. A construção de aparência des-

pojada ganha contornos nos fundos, aos pés do morro 

da Urca e envolvida pela Mata Atlântica.

Além da vista deslumbrante, o Instituto guarda uma 

joia: o Largo da Mãe do Bispo. O cobiçado espaço é pal-

co das celebrações mais memoráveis da crônica cario-

ca. Tradição criada pelo inesquecível Júlio Senna, a qual 

Ricardo Cravo Albin mantém até hoje. Atrás do aparta-

mento de cobertura, a escadaria branca leva a um platô, 

transformado numa fidedigna réplica do histórico Largo 

— que, na época colonial, existiu onde hoje está a Praça 

Floriano. Milagre? Não, pura criatividade do decorador 

Júlio Senna. Grande anfitrião, ele conseguiu criar sua 

boîte à surprise particular.

Após a morte de Júlio Senna, em 1988, Ricardo Cra-

vo Albin correu e conseguiu arrematar o imóvel. “Foi co-

mo acertar na loteria”, recorda. Alguns anos depois, Ri-

cardo doou o imóvel à cidade do Rio, criando o ICCA. 

De quebra, o patrono deixou também valioso acervo 

acumulado ao longo de sua vida.

Desde então, os eventos no Largo da Mãe do Bispo 

passaram a flutuar sempre em torno de temas mpbísticos. 

Entrou para a história do Largo a famosa festa em home-

nagem a Gilberto Gil. “O inusitado da noite foi que Gil ficou 

preso em Brasília e não conseguiu vir”, recorda Ricardo. 
FoToS:  
MARCELo CARNAVAL
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“Renunciei aos 
meus discos, 
pReciosos paRa 
mim , obedecendo à 
uRgência históRica 
de incoRpoRá-los  
à coleção do 
instituto RicaRdo 
cRavo albin”
Nélida PiñoN
escritora

A celebração dos 90 anos do samba, em março de 

2007, também deu o que falar. O evento “Samba: 90 

anos de glória – da cachaça ao champanhe” reuniu a fi-

na flor do samba. Vó Maria, viúva de Donga, pôde ouvir a 

ala das “Baianinhas” do Império Serrano entoar o samba 

pioneiro “Pelo telefone”, matriz do gênero musical reco-

nhecido mundialmente. O festivo Largo também foi pal-

co da série Saraus na Pedra, homenageando grandes 

nomes da música popular brasileira. 

História
A doação de Ricardo não foi um esforço solitário.  

A ideia encontrou eco em outros cantos, fazendo do Ins-

tituto um catalisador cultural do Rio. Uma lista que vai 

de Nélida Piñon a Joaquim Falcão, passando por Anna  

Bloch e Mary Ventura, mostra alguns dos parceiros de 

iCCA
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Ricardo Cravo Albin para que o projeto do Instituto Cul-

tural Cravo Albin siga em frente e se amplie. Vitrolas, vi-

nis, programas de rádios e vestimentas fazem do ICCA 

uma espécie de Museu da MPB. Juntaram-se à proposta 

nomes como Geraldo Casé, Everardo Magalhães Cas-

tro, Mario Priolli e Ivon Curi. Além da boa vontade, trou-

xeram peças importantes para se montar o quebra-ca-

beça chamado MPB. As doações vão desde objetos an-

tigos a gravações históricas — como um encontro de Pi-

xinguinha, Tom e Vinícius no Club de Jazz e Bossa.

“A vocação do doador é desprender-se da própria 

coleção em benefício de outra, em muito, superior a 

sua. Ao agir assim, tem a convicção de alojar os objetos 

de sua estima junto a quem sabe dar dimensão real ao 

material recebido. Renunciei aos meus discos, precio-

sos para mim, obedecendo à urgência histórica de in-

corporá-los à coleção do Instituto Cultural Cravo Albin. 

Sabia que, à sombra do estudioso, estaria contribuindo 

para enriquecer o repertório brasileiro e preservar a nos-

sa memória musical”, explica a escritora Nélida Piñon. A 

imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) cedeu 

sua coleção com cerca de cem álbuns de MPB. 

Preservação do acervo
Uma das primeiras ações desenvolvidas pelo (ICCA) 

foi o restauro de vinis. O Instituto, numa iniciativa nunca 

implementada no país, começou a recuperar seu acer-

vo de vinis de música popular brasileira, utilizando uma 

metodologia inédita. A técnica nasceu de um arranjo 

perfeito. Ricardo Cravo Albin queria preservar a coleção 

de álbuns formada ao longo dos anos e que acabara 

de doar ao recém-criado Instituto. Já o arquivista e con-

servador Sérgio Albite se inquietava com a inexistência 

de um método que preservasse tão preciosos objetos 
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musicais. A ideia virou projeto de pesquisa. O apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (Faperj) viabilizou a implementação. A propos-

ta aprovada previa a recuperação dos vinis de MPB — 

metade do acervo de 16 mil discos do ICCA. “O vinil vi-

ra protagonista do cenário fonográfico nacional a partir 

de 1964. Antes, tínhamos os discos feitos de goma-la-

ca, com 78 rotações por minuto, enquanto o vinil tem 

33”, explica Albite. 

O método desenvolvido pelo ICCA consiste em qua-

tro etapas: preservação física dos discos, processamen-

to da informação, digitalização do som e da imagem da 

capa. Seria assim tão simples como colocar um CD para 

tocar? Nem tanto, como mostra as explicações técnicas 

iCCA

o instituto 
RecupeRa seu 
aceRvo de vinis de 
música populaR 
bRasileiRa 
utilizando uma 
metodologia 
inédita
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de Sérgio: “Começamos com uma limpeza mecânica, 

usando jato de ar. Em seguida, lavamos os discos com 

um detergente especial. Após a secagem, aplicamos 

outra sessão de jato de ar”, resume. O detergente elimi-

na fungos, manchas e a oleosidade causada pelo manu-

seio. Mas o pulo do gato desse processo está justamen-

te na acomodação dos discos: em vez do usual plástico, 

o vinil é embalado num produto importado — o tyvek. 

 “É um dos elementos pioneiros. Além de anti-abrasivo, o 

tyvek é resistente, neutro e estável”, ensina.

Seja pela história, pela vista ou pelo acervo, o Institu-

to Cultural Cravo Albin é parada obrigatória para enten-

der a essência da carioquice!

o método 
consiste em 
quatRo etapas: 
pReseRvação 
física dos discos, 
pRocessamento 
da infoRmação, 
digitalização do 
som e da imagem 
da capa

Instituto Cultural Cravo Albin
Avenida São Sebastião, no 2 – Urca 
Visita guiadas agendadas pelo telefone: (21) 2295-2532
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Paredes exibem imagens de 
santos, brasões de times e até 
detalhes em ouro

AZULEjOs 
SãO UM 
cOLíRiO EM 
BOTAfOGO
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Na Rua da Passagem, em Botafogo, uma esquina 

se tornou um must para quem busca peças de constru-

ção ou decoração originais. É a que abriga a Azulejos  
Antigos, que desde 1970 fabrica manualmente azule-

jos, ladrilhos hidráulicos, louças, pisos, calhas e pastilhas 

que estão fora de linha. O cliente pode também alterar 

cores ou até mesmo encomendar modelos específicos.

No quesito azulejos, os mais procurados são os co-

loniais em tons azuis. Mas há os coloridos, os de peixi-

nhos, em formato de mosaicos, temáticos e pintados à 

mão. As pessoas mais ligadas à religião vão encontrar os 

que exibem imagens de santos. E quem curte barzinho 

e futebol tem à disposição peças inspiradas em rótulos 

de cerveja e com brasões e mascotes de times. Na ca-

tegoria “é luxo só”, brilham os confeccionados com de-

talhes em ouro. Estes, para que se tenha uma ideia de 

grandeza, saem por R$ 4 mil o metro, enquanto o bran-

co simples está na faixa de R$ 240.

A ideia para tantas opções surgiu diante de um mer-

cado percebido em outros estados, sobretudo São 

Paulo, que, diferentemente do Rio, já contava com ofer-

tas de azulejos originais há meio século. Como na pra-

algumas 
modelagens de 
sucesso ganham 
Réplicas de 
acoRdo com a 
pRocuRa

ça carioca também havia demanda por essas peças, 

a loja de Botafogo decidiu investir em azulejos velhos 

e montar um estoque de produtos criados desde os 

anos 60. Algumas modelagens de sucesso ganham ré-

plicas de acordo com a procura. Mas mesmo com esse 

olhar para o passado, a loja mantém um pé na moder-

nidade, acompanhando o que rola em termos de no-

vas tendências.

Azulejos Antigos
Rua da Passagem, 137 – Botafogo
Tel: (21) 2275-9146
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ARMARiNho

Loja no Centro vai do 
retrô ao fashion

SAARA TAMBéM 
é gLAMOUR

Carmem Miranda, Norma Ben-

gell, Annik Malvil, Leila Diniz e Car-

men Mayrink Veiga. Elas e tantas 

outras sempre usaram e abusaram 

de acessórios de moda para realçar 

a beleza. Como se fosse preciso.

Mesmo com acesso às melhores 

grifes, muitas andaram pelo comér-

cio popular do Saara, bem no cora-

ção do Centro do Rio, em busca de 

uma variedade de lojas de tecidos, 

bazares e produtos destinados à 

composição de bijuterias finas. 
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muitos dos 
objetos 
vendidos na 
casa azevedo 
ajudaRam a 
cRiaR o visual 
de caRmem 
miRanda

de nos Estados Unidos, rendendo o 

posto de uma das atrizes mais famo-

sas e bem pagas de Hollywood.

Hoje, em tempos de redes so-

ciais, sonhando em conseguir a 

mesma popularidade da Peque-

na Notável, muitas jovens procu-

ram a Casa Azevedo para ajudar a 

completar seus looks com glamour 

e exuberância, e assim conseguir 

mais e mais likes. 

O polo, que ainda preserva a 

mesma aparência do final do sécu-

lo XIX, quando imigrantes de dife-

rentes nacionalidades inauguraram 

pequenos negócios, abriga a Casa  
Azevedo. A loja, tombada pela Apac  

Corredor Cultural, desde 1940 é a 

meca para quem deseja produtos 

como cristais, pérolas, miçangas, vi-

drilhos, conchas, sementes, peças 

de osso e madeira, usados em aces-

sórios femininos.

A pioneira na busca dessas maté-

rias-primas na Casa Azevedo foi Car-

mem Miranda. Muitos dos objetos 

vendidos ajudaram Carmem a criar 

seu visual, o Mirandalook. A canto-

ra, atriz e dançarina elaborava suas 

próprias fantasias e bijuterias. Sua 

composição fez dela uma celebrida-

Aberta de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 18h30, e aos sábados 

das 8h30 às 14h, a Casa Azevedo 

é destino certo nos meses de janei-

ro e fevereiro, para foliões em busca 

de apetrechos para um original figu-

rino carnavalesco. 

Casa Azevedo 
Rua Senhor dos Passos, 63 – Centro
Tel: (21) 2224-6448 / 2242-1109
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Até 1940, a maioria das joias que 

vinham para o Brasil era de origem 

italiana. Por isso, os ferramenteiros 

da época tiveram a ideia de produ-

zir as estampas aqui mesmo no país. 

Assim, ainda naquele ano, começou 

a história da Olegário & Lourenço 
(antiga Joias Garito), citada por nove 

entre dez ourives do Rio de Janeiro 

como uma referência no ramo. 

Administrada atualmente por 

Sérgio Lourenço, que trabalhou na 

joalheria H. Stern e adquiriu o esta-

belecimento há 15 anos, a loja reú-

ne aproximadamente 1.200 cunhos 

Uma referência 
para ourives há 
quase 80 anos 
no centrão

A cASA dOS OURIVEs

de aço — formas onde são estam-

padas as imagens em metais — pa-

ra a indústria de joias. Quem entra 

no imóvel preservado pela Apac – 

Corredor Cultural se depara com 

um mundo de ferramentas, como 

alicates, brocas, pinças, mandril, ca-

dinhos e lixas. 

A casa, que dispõe de uma equi-

pe de profissionais qualificados pa-

ra a confecção de produtos pronta

-entrega ou sob encomenda, dispo-

nibiliza estampas bastante diversifi-

cadas, a exemplo de brasões, me-

dalhas, máscaras, santos, artigos 
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Olegário & Lourenço
Segunda a sexta, das 9h às 18h
Sábado, das 9h às 13h
Rua Regente Feijó, 12 – Centro
Tel: (21) 2222-4015

esotéricos, símbolos musicais, entre 

muitos outros motivos. 

Além de comercializar joias em 

prata no atacado e no varejo e exe-

cutar consertos, a Olegário, com a 

missão de dar continuidade a uma 

tradição que remonta ao Egito An-

tigo, organiza há 15 anos um curso 

prático no próprio estabelecimen-

to. Lá, os alunos aprendem todas as 

noções básicas da profissão: identi-

ficação de ferramentas e metais pre-

ciosos, confecção de ligas, fundi-

ção, laminação, consertos, noções 

de custos, acabamento e limpeza 

do produto. 

Além de habilidade, é preci-

so muito treinamento para fazer as 

ideias ganharem forma artística em 

cada detalhe no metal. Cada fase 

do processo é meticulosa, cirúrgica. 

Para Sérgio Lourenço, a tecnologia 

— “que vai melhorar muito a produ-

ção de joias” — será um dos moto-

res dessa continuidade. Vale a pena 

uma visita a essa joia incrustada no 

Centro do Rio.

além de 
habilidade, é 
pReciso muito 
tReinamento 
paRa fazeR 
as ideias 
ganhaRem 
foRma 
aRtística em 
cada detalhe 
no metal
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Único estabelecimento rema-

nescente da antiga Rua do Vidro, no 

Centro, a Vidromar Embalagens  
é um verdadeiro achado para quem 

busca recipientes dos mais diver-

sos estilos. Inaugurada em 1980, a 

loja nasceu na Vila dos Garrafeiros, 

na Rua do Senado, que concentra-

va um comércio especializado em 

artigos de vidro. Em 2007, mudou-

se para outro número na mesma 

rua e, hoje, comercializa itens que 

não são mais fabricados, adquiri-

dos dos concorrentes que já fecha-

ram as portas. 

Gerenciada por José Dionízio Fi-

lho, herdeiro do fundador, a loja abri-

ga raridades como baleiros enor-

mes, frascos em formato de peixe e 

caveira, potes canelados em alto re-

levo e garrafas antigas de leite, com 

mais de 50 anos, em vidro da me-

lhor qualidade. Por resistir firme ao 

Curiosidades em 
vidro integram 
Circuito de Negócios 
Tradicionais

VIDROs  
RAROS nA RUA 
dO SEnAdO
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longo das décadas, foi reconheci-

da, em 2016, como patrimônio cul-

tural carioca e incluída no Circuito 

de Negócios Tradicionais da cida-

de, um guia lançado por uma par-

ceria entre Prefeitura e o Sebrae-RJ. 

Um dos destaques está na li-

nha de produtos para laboratórios, 

com balões volumétricos, tubos de 

ensaio e frascos Erlenmeyer em di-

ferentes tamanhos. Os artigos são 

fornecidos para empresas de análi-

se laboratorial, universidades e até 

para o Inmetro. “Ultimamente, tam-

bém têm sido procurados por bares 

e restaurantes, pela nova tendên-

cia de decoração que está surgin-

do para esse segmento”, afirma Dio-

nízio Filho. 

Os potes, garrafas e baleiros em 

vidro transparente e colorido tam-

bém fazem sucesso para a decora-

ção de festas, casas e sets de filma-

gem. Não à toa, o maior cliente da 

loja é a TV Globo. Outros clientes 

cativos são empresas do ramo de 

bebidas. Cervejarias artesanais po-

dem encontrar garrafas em forma-

tos e cores variados para persona-

lizar seus produtos. Já aos amantes 

de uma boa caninha, não faltam op-

ções de pingômetros em vidro gros-

so. As redomas de vidro e os peque-

nos potes de geleia completam o 

portfólio, sendo adquiridos tanto 

para consumo próprio dos clientes 

quanto por empreendedores que 

começam a surgir no segmento ali-

mentício. 

potes, 
gaRRafas 
e baleiRos 
em vidRo 
tRanspaRente 
e coloRido 
também fazem 
sucesso

Vidromar Embalagens
Segunda a sexta, das 8h às 18h
Sábado, das 8h às 13h
Rua do Senado, 166 – Centro
Tel: (21) 2508-6100
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jardins do Museu da República recebem 
exposição de grandes fotógrafos e amadores

fEiRA MODERNA nO 
PALáciO nEOcLáSSicO

BALCão dE RUA
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O Palácio do Catete já foi o símbolo maior da Repú-

blica, moradia, desde 1897, de 16 presidentes — o mais 

emblemático deles, Getúlio Vargas. Depois da mudança 

da capital para Brasília, em 1960, o local virou museu e 

seus jardins, uma grande área de lazer. É lá que aconte-

ce, todo último domingo do mês, a Feira de Fotografia 
e Imagem, organizada pela Associação Brasileira de Ar-

te Fotográfica (Abaf). 

Comandada há 17 anos pelo diretor da entidade, Ci-

lano Simões, a feira foi criada em 1999 por Roberto Cer-

queira, ex-diretor da Associação Profissional de Repórte-

res Fotográficos e Cinematográficos do Rio de Janeiro 

(Arfoc-Rio). Montada na lateral esquerda dos jardins, re-

úne trabalhos de fotógrafos amadores e também de im-

portantes nomes da arte no Brasil, aos quais é reservado 

um espaço especial em um painel de bambu, onde as 

imagens ficam expostas ao público. 

A cada edição, sob um tema específico, um profis-

sional da fotografia reconhecido nacionalmente é con-

vidado a mostrar os seus trabalhos, a exemplo de Cus-

tódio Coimbra e Domingos Peixoto, autor da premiada 

foto de uma ave da espécie mergulhão, coberta de pe-

tróleo após acidente com navio da Petrobras na Baía de 

Guanabara, em 2000. 

a cada edição, 
um pRofissional 
da fotogRafia 
Reconhecido 
nacionalmente 
é convidado a 
mostRaR os seus 
tRabalhos

Em agosto, a feira — sempre embalada por música 

ao vivo — completou 18 anos, com uma programação 

festiva que incluiu a apresentação de palhaços e do gru-

po Simplesmente, que recitou poesias a partir das fotos 

expostas. “Não nos interessamos em levar o evento a 

outros lugares. Estamos em um local privilegiado, histó-

rico, turístico, com segurança e conforto para os visitan-

tes”, afirma Cilano Simões. 

Feira de Fotografia e Imagem 
Todo último domingo do mês, das 10h às 18h
Museu da República: Rua do Catete, 153 
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BALCão dE RUA

Situada na charmosa Praça Ca-

cilda Becker, a Feira Orgânica da 
Urca presenteia os moradores da 

região com produtos livres de agro-

tóxicos, produzidos em conformida-

de às normas de preservação am-

biental. Lá, produtores do interior 

do estado vendem verduras, legu-

mes e frutas colhidos de suas plan-

Feira valoriza a agricultura familiar

ORgâNICOs 
fAzEM A fESTA 
nA URcA

que uma variedade expressiva se-

ja comercializada a um preço mais 

acessível, com benefícios tanto pa-

ra quem os adquire, quanto para os 

expositores, que podem, assim, re-

ter a integralidade do lucro obtido. 

Além dos alimentos orgânicos 

certificados, são expostos produtos 

semiprocessados, como sucos, cho-

colate, geleias, mel e grãos, vendi-

dos por microempreendedores, de-

vidamente formalizados. Eles tam-

bém complementam a oferta de le-

gumes e frutas que não são planta-

dos no estado ou têm cultivo sazo-

nal. A pegada sustentável, porém, 

não se restringe aos produtos. Ao fim 

de cada edição, todo o resíduo gera-

do é recolhido pelos próprios produ-

tores, que devolvem as calçadas lim-

pas e livres aos moradores da região.

Inicialmente localizada na Praça 

da Medalha Milagrosa e realizada às 

quintas, a feira se transferiu para o 

Quadrado da Urca, onde fica a Pra-

ça Cacilda Becker, aos sábados, no 

intuito de se integrar ao movimen-

to turístico e ao tradicional clima fa-

miliar do bairro. Ela faz parte, ainda, 

do Circuito Carioca de Feiras Orgâ-

nicas, presente em outros sete bair-

ros da cidade: Flamengo, Laranjei-

ras, Grajaú, Botafogo, Leme, Gávea 

e Tijuca. A iniciativa é mantida pela 

ONG Essência Vital, que desenvol-

ve ações ambientais, e apoiada pe-

la Secretaria Municipal de Desen-

volvimento, Emprego e Inovação  

(SMDEI), da Prefeitura do Rio.

tações, totalmente in natura e fres-

quinhas, direto para o consumidor. 

Com um formato pocket e am-

bientalmente responsável, a inicia-

tiva tem como proposta resgatar a 

agricultura familiar e valorizar o pe-

queno produtor, além de incenti-

var práticas sustentáveis e o consu-

mo consciente. Por dispensar a fi-

gura do atravessador, a feira reduz 

o custo dos alimentos, permitindo 

Feira Orgânica da Urca
Sábados, das 7h às 13h
Praça Cacilda Becker (Quadrado da Urca) – 
Rua Urbano Santos
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tecnologia  
com jeito carioca
A Montreal participa da mobilidade urbana do carioca e do 
próprio reconhecimento da sua cidadania. Desenvolvemos 

sistemas para o transporte público e produzimos as carteiras 
de identidade do estado do Rio. A Montreal faz tecnologia 

inspirada na beleza e no encantamento carioca.
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BALCão dE RUA

AcHAdOS 
ARTEsANAIs  
SãO A 
PEdidA nO 
fLAMEnGO

Feira na Praça josé de 
Alencar reúne marcas 
exclusivas e produtos 
sustentáveis
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Feirinha da Praça José de Alencar 
Sexta e sábado, das 09h às 18h
Praça José de Alencar – Flamengo

Com marcas originais e ecossustentá-

veis, a Feirinha da Praça José de Alencar 

é um charmoso bazar a céu aberto que reú-

ne o melhor das áreas de moda, decoração 

e gastronomia artesanais no bairro do Fla-

mengo. O espaço, criado há quatro anos, 

agrega cerca de 30 barracas. 

Um dos destaques vai para o Armazém 

da Naná, que vende mais de 140 itens pro-

duzidos por pequenos produtores de Minas 

Gerais. São delícias como queijos canastra, 

geleias de jabuticaba, doce de leite e ante-

pastos, além de garrafas de cachaça. Nes-

sa mesma linha, a Doces da Minha Mãe tam-

bém comercializa ambrosias — brownies, 

brigadeiros e cookies, com opções tradicio-

nais e fitness.

Fashionistas não podem deixar de co-

nhecer as barracas dos ateliês Bezzoura, 

com roupas de vestuário feminino no estilo 

boho, folk e vintage, e Ciclo Ambiental, que 

traz peças feitas a partir de materiais ecológi-

cos — algodão orgânico e fibras de bambu 

e de garrafa pet reciclada. Já os acessórios 

podem ser encontrados na Flor de Laranjei-

ras, que expõe brincos, arranjos de cabelo, 

arcos, tiaras, anéis e colares de flores artifi-

ciais. Outra opção é a Taboca Joias e seus 

acessórios em madeira reciclada, desenvol-

vidos num trabalho 100% manual. 

Em consonância com a pegada susten-

tável de boa parte das marcas da feira, a Er-

vas e Afins oferece cosméticos naturais, co-

mo lip balms feitos à base de manteigas ve-

getais; desodorantes, hidratantes e sabone-

tes artesanais; e perfume e shampoo sólidos, 

desenvolvidos com de óleos essenciais. É 

bacana também visitar as barracas de deco-

ração, em especial a que expõe fotos emol-

duradas do Rio Antigo.
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BAZAR CARioCA

sEDAs vOAdORAS 

Domingo de sol, céu azul e mui-

to vento. Eis o cenário perfeito para 

os amantes das pipas, uma diversão 

que atravessa gerações e segue vi-

va no Rio de Janeiro. Inaugurada há 

20 anos, a Aluap Pipas é um dos lo-

cais preferidos pelos praticantes da 

cidade quando saem em busca de 

materiais para fabricar o brinquedo.

Destinada, inicialmente, ao ramo 

de festas, a loja, percebendo que a 

tradição continuava firme e forte en-

tre os cariocas, mudou o curso da 

brisa, que passou a soprar na dire-

ção de linhas e rabiolas. Pois quem 

Na era do celular em tempo inte-

gral nas mãos da garotada, a velha 

guarda das famílias cariocas cum-

pre a nobre missão de levar o hobby 

até os mais novos. Durante os gran-

des festivais de pipas, que aconte-

cem nos fins de semana no Rio e em 

outras cidades fluminenses, reunin-

do até 500 pessoas, a brincadeira 

segue passada de geração em ge-

ração. Sejam pilotadas por crianças 

ou adultos, de preferência por todos 

juntos, existe espetáculo mais boni-

tinho que um céu azul tomado por 

sedas coloridas voadoras?

Tudo para pipas 
no Mercadão de 
Madureira 

Aluap Pipas
Segunda a sexta, das 7h às 18h
Sábado, das 7h às 16h
Mercadão de Madureira – Avenida Ministro Edgard 
Romero, 239 – Galeria H – Loja 215 – Madureira
Tel: (21) 3355-9088.
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passa pelos movimentados corre-

dores do Mercadão de Madureira 

logo repara nas centenas de pipas 

penduradas no teto e nas paredes 

do estabelecimento, em pleno co-

ração da Zona Norte.

Lá se encontra um sem-número 

de opções de peças, que vêm acom-

panhando as mudanças ao longo 

dos anos. As varetas, por exemplo, 

são feitas crescentemente de fibra, 

por proporcionar maior leveza e se-

gurança na armação que o bambu. 

Já a latinha de metal velha de guerra 

deu lugar à carretilha de plástico, em 

vários tamanhos. Os conhecedores 

da arte sabem que qualquer aperfei-

çoamento de material aumenta o pra-

zer de empinar seus papagaios colo-

ridos, alçando-os a alturas superiores 

às dos companheiros ao lado — afi-

nal, convenhamos, essa é a graça.
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Artista plástico 
transforma lixo em 
peças de artes 

O OUTRO BONDE  
dE SAnTA TERESA

Damado chegou ao Rio de Ja-

neiro com 16 anos, no início da dé-

cada de 70, vindo de Minas Gerais. 

Estabeleceu-se em Santa Teresa 

como vendedor ambulante e se tor-

nou pai de dois filhos, abandona-

dos pela mãe ainda crianças. Mas 

o homem simples tinha um dom 

especial: enxergava além do que a 

maior parte das pessoas via em gar-

rafas pets, latas, telefone quebrado, 

pedaços de pau. Tudo foi usado pa-

ra construir peças impressionantes. 

Onde olhares desatentos veem lixo, 

o artista capta luxo. E põe luxo nis-

so, uma vez que o trabalho dele já 

foi divulgado em mais de 150 expo-

sições por museus, universidades e 

centros culturais até na Europa.

Tanto prestígio não abalou sua 

preferência, pois o xodó continua 

sendo a velha e boa Santa. O maior 

orgulho que guarda do bairro vem 

da ajuda comunitária. “Os morado-

res trazem os materiais e acabam ad-

quirindo minhas obras”, acrescenta. 

E a relação se mantém tão fiel, con-

ta, que a maioria das compras são 

feitas por eles, superando até mes-

mo as dos turistas. Damado confes-

sa que muitas pessoas demonstram 

curiosidade pela confecção das pe-

ças, mas poucos as levam para casa. 

Com um sorriso no rosto, ele afirma 

que não espera ficar rico com seus 

trabalhos. “Viver da arte já significa 

uma vitória. É preciso haver alguém, 

como eu, por exemplo, que reapro-

veite o material do lixo e o transforme 

em algo útil para as pessoas”, finaliza.

Ateliê Chamego Bonzolândia
Rua Leopoldo Fróes, 15 – Santa Teresa
Tel: (21) 2531-9066
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Que Santa Teresa é envolta por 

uma aura romântica e um charme 

único até os famosos trilhos urba-

nos do bairro sabem. Como se não 

bastasse, abriga também iniciati-

vas culturais originalíssimas. Afinal, 

onde mais poderíamos nos depa-

rar com um ateliê-bondinho? Pois o 

Ateliê Chamego Bonzolândia, do 

artista plástico Getúlio Damado, vi-

rou uma grande referência no cená-

rio cultural carioca. Lá, encontram-

se bonecos, réplicas dos bondes — 

e uma das histórias artísticas mais 

bonitas da região.
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Para quem deseja personalizar 

objetos ou dar um toque criativo 

aos ambientes, o Bazar Chou é o 

destino certo. No pequeno estabe-

lecimento da Saara, o público en-

contra baús, penteadeiras, moldu-

de berços a casas 
de passarinho 
em madeiras de 
reflorestamento 

DELICADEZAs 
EcOLóGicAS 
dO RiO 

Bazar Chou
Segunda a sexta, das 9h às 18h30
Sábados, das 9h às 14h30
Rua Senhor dos Passos, 269 – Centro, Saara
Tel: (21) 3167-3181

BAZAR CARioCA

ras, criados-mudos, caixas e letras 

de vários tamanhos, além de minia-

turas curiosas como berços, pen-

teadeiras, casas de boneca e casi-

nhas de passarinho. Com essa gran-

de variedade fica até difícil escolher 

o mais bonito.

A loja se especializou em linhas 

de móveis e apetrechos em MDF, 

um mix exclusivamente de fibras de 

madeiras de reflorestamento pren-

sadas, com resina para dar liga. A 

versatilidade do material, considera-

do ecologicamente correto, por evi-

tar desmatamento, permite a apli-

cação de diversas técnicas de ar-

tesanato, bem como a customiza-

ção das peças conforme o gosto do 

freguês. Ricas em delicadezas, elas 

são bastante procuradas para de-

coração, comunicação visual, con-

fecção de embalagens, presentes e 

lembrancinhas de festas. 

Para completar o serviço, os 

clientes podem adquirir tintas e pin-

céis de vários tipos, entre outras fer-

ramentas para caprichar na criati-

vidade dos trabalhos. Para quem 

quer aprender ou se aprimorar nes-

sas técnicas, o bazar oferece cursos 

de découpage, craquelê, pátina e 

country. As facilidades no manuseio 

atraem muitos interessados à loja, 

desde os que buscam um hobby a 

empreendedores, que assim garan-

tem seu sustento ou complemen-

tam sua renda. 
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O Brechó Só Traças, em frente à 

Cobal do Humaitá, tem de tudo o que 

se pode imaginar: de roupas a perfu-

mes, passando por malas e celulares. 

A grande variedade e os preços con-

vidativos atraem fregueses de todos 

os tipos, inclusive figurinistas, cenó-

grafos e produtores. “O espaço é de-

Brechó Só Traças foi 
visitado até pela top 
model kate Moss

TRAÇOTERApIA  
nO HUMAiTá 

Kate mostrou que sabe das coi-

sas, porque vale mesmo a pena vi-

sitar o local com calma, para garim-

par itens exclusivos e conhecer as 

novidades que não param de che-

gar. A fila de pessoas que querem 

deixar seus pertences em consig-

nação com a dona vai longe — e o 

movimento para comprar também. 

Há itens vintage, mas a maioria do 

acervo é contemporâneo. A clien-

tela mais antiga costuma ir com fre-

quência à loja para, como eles di-

zem, “distrair a cabeça”, com a di-

versidade dos artigos, e fazer o que 

chamam de “traçoterapia” — mas 

nunca saem de lá de mãos vazias. 

Brechó Só Traças
Terça a sexta, das 10h30 às 21h. Segunda, das 12h 
às 19h. Sábado, das 10h30 às 15h 
Rua Capitão Salomão, 61 – Humaitá
Tel: (21) 2539-8938

mocrático, e isso é uma das coisas de 

que mais gosto”, conta Het de Carva-

lho, proprietária do estabelecimento. 

Tanto que até a supermodelo 

britânica e ícone fashion Kate Moss 

deu o ar da graça no brechó, em ja-

neiro de 2016, para dar um confere 

nas ofertas. E saiu de lá com as sa-

colas cheias. A bela mandou ver em 

blusas de seda, top de couro (da gri-

fe Frankie Amaury), vestidos e um 

telefone da Minnie, para presentear 

a filha. “Ela chegou aqui com o mo-

torista e um tradutor e ficou um bom 

tempo”, relata Het. 
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BAZAR CARioCA

TiRAndO O  
CHApÉU Há MAiS  
dE UM SécULO

desde 1907 a 
chapelaria segue 
fazendo a cabeça 
dos homens

Chapelaria Alberto 
Segunda a sexta, das 9h às 18h
Sábado, das 9h às 12h30
Rua Buenos Aires, 73 – Centro
Tel: (21) 2252-9939

A loja dispõe de boinas, quepes, 

cartolas, alpacas e chapéus de fel-

tro, só para citar alguns modelos. 

São tantos os nomes e tipos (abas 

curtas, longas, risca de giz, lã, xa-

drez etc.) que, para os não iniciados, 

uma visita ao estabelecimento pode 

demorar algumas horas. O mais po-

pular, claro, é o panamá, de palha, 

procurado por homens e mulhe-

res de meia-idade, além de jovens 

mais descolados. Ele é perfeito pa-

ra compor um look verão, além de 

agir como protetor, na praia ou pis-

cina. As boinas e os chapéus no es-

tilo quepe também dão o ar da gra-

ça, para aqueles que buscam com-

binações modernas, sem deixar de 

lado o glamour.

Comandada pelo empresário 

Luis Fadel, a loja (fundada em 1907, 

sendo o primeiro estabelecimento 

a ter um letreiro luminoso) ampliou 

sua linha de produtos ao longo do 

tempo. Os chapéus — que duran-

te um longo período andaram sumi-

dos das ruas, mas voltaram ao visu-

al do carioca — dividem hoje as vi-

trines e prateleiras com luvas, cami-

sas, meias, lenços, sungas, pijamas, 

sobretudos e outros artigos para ho-

mens. Em 2015, a Prefeitura do Rio, 

por meio do Instituto Rio Patrimônio 

da Humanidade (IRPH), relacionou 

a Chapelaria Alberto entre os 13 

pontos comerciais para formar a ca-

tegoria de atividade econômica de 

bens imateriais da cidade.
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Na primeira metade do sécu-

lo XX, era difícil circular pela então 

Capital Federal sem cruzar com al-

guém de chapéu. Polo de comércio 

da peça, o Centro da cidade chegou 

a abrigar diversas lojas do tipo. Ho-

je, restam poucas. Uma das sobre-

viventes é a centenária Chapelaria 
Alberto, na Rua Buenos Aires, que 

teve entre os clientes Vinicius de 

Moraes e o rei Alberto, da Bélgica.
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AA

A Âmbar Energia é uma empresa de geração e  
transmissão. Contribuímos para a expansão e a 

diversificação da matriz energética brasileira.

Produzimos hoje o crescimento 
econômico do amanhã.

Desenvolvimento
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SAnTO cRiSTO 
RESSUSciTA SOB 
fORMA dE ARTE

Primeira fábrica de 
chocolate e café do 
Brasil em versão polo 
cultural 
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Circuito Interno da Fábrica Bhering
Primeiro sábado de cada mês, das 12h às 20h
Rua Orestes, 28 – Santo Cristo
Tel: (21) 2213-0014

Todo primeiro sábado de cada mês, o Circuito 
Interno da Fábrica Bhering recebe cerca de duas 

mil pessoas para viver uma experiência que conjuga 

arte e gastronomia. Depois de duas décadas desa-

tivada, a primeira fábrica de chocolate e café moído 

do Brasil, fundada em 1880, se transformou em um 

dos mais efervescentes polos cariocas de cultura e 

economia criativa da cidade. Tombado pela Prefeitu-

ra em 2012, o prédio de 10 mil m2 atualmente abriga 

50 ateliês e 21 empresas.

Os três primeiros andares reúnem lojas de decora-

ção, arquitetura, design, moda, artesanato e livrarias. É 

possível encontrar artigos como máscaras carnavales-

cas de papel machê assinadas pelo artista plástico Re-

né Amaral, roupas agêneros com estamparia artesanal 

confeccionadas pela Zsolt, sapatos, bolsas e acessó-

rios em design surpreendente da Comparsaria. 

Quem busca peças originais para decoração po-

de visitar a Trapiche Carioca, que ocupa 1.200 m2 

com verdadeiras relíquias, a exemplo de engrada-

dos antigos da Coca-Cola, taxímetros, escotilhas, ba-

leiros, telefones e balanças do início do século XX. 

Os mais descolados também acham itens incríveis 

na Mu.Be Store, que comercializa mobiliário vinta-

ge e objetos de arte contemporânea garimpados em 

viagens. A gastronomia não fica de fora do circuito. 

Além de cafés irreverentes, como o Gabo, inspirado 

no escritor colombiano Gabriel García Márquez, es-

tá presente a Plezi Gourmet, com uma linha artesanal 

de manteigas temperadas, azeite defumado, gersal e 

especiarias.

Já o quarto e quinto andares e o terraço da fábri-

ca abrigam galerias e ateliês de pintura, escultura, fo-

tografia, desenho e videoarte. O local também abre 

as portas para exposições temporárias de decora-

ção, artes plásticas, produções audiovisuais e mo-

da. Uma das mostras de destaque é a Semana De-

sign Rio, que reúne trabalhos de designers, arquite-

tos e decoradores, com palestras, workshops e ofici-

nas para adultos e crianças.
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A vitrine da loja Gomes Calça-
dos, em Cascadura, está repleta de 

confecções originais e charmosas, 

que podem ser feitas sob encomen-

da e ajustadas às necessidades e ao 

gosto de cada consumidor. O sapa-

teiro Antônio Gomes, que aprende-

ra o ofício em Portugal, seu país de 

origem, fazia consertos e já fabrica-

va modelos exclusivos na década 

de 1960. Com o passar do tempo, o 

negócio se expandiu, para atender 

escolas de samba e produções (in-

clusive as de época) de cinema, te-

atro, dança e televisão.

Sapataria sob 
medida é a preferida 
do mundo do samba 

pIsANTEs 
TEMáTicOS
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naval representa um capítulo à par-

te. Mestres-salas, porta-bandeiras, 

passistas e ritmistas desfilam na 

Marquês de Sapucaí com pisantes 

vistosos, resistentes e confortáveis 

executados pela sapataria preferi-

da do mundo do samba. Para eles, o 

cuidado dispensado em cada deta-

lhe da produção é fundamental pa-

ra o sucesso da agremiação na ave-

nida. Em uma disputa acirrada co-

mo se vê todos os anos na passa-

rela, um modelo que não esteja de 

acordo com o enredo, ou que deixe 

o sambista na mão, pode fazer a es-

cola perder décimos preciosos na 

apuração.

Entre os fregueses do Seu Go-

mes estava o ex-prefeito do Rio Edu-

ardo Paes, que, durante sua gestão, 

costumava usar diversos exempla-

res para saudar a entrada das agre-

miações que iriam desfilar no Sam-

bódromo — cada par com as cores 

correspondentes a uma delas. An-

tônio Gomes Filho, à frente do esta-

belecimento junto com outros cola-

boradores desde a morte do pai, em 

1971, destaca que os maiores in-

centivos que recebe são os elogios 

ao trabalho da equipe e o bom re-

lacionamento que mantém com os 

clientes. “Figurinistas, artistas, sam-

bistas, todos, enfim, que nos procu-

ram sabem valorizar nossos artigos. 

Por isso, vale a pena seguir em fren-

te, apesar das dificuldades para se 

manter uma produção artesanal”. O 

povo carioca agradece.

Gomes Calçados
Av. Dom Hélder Câmara, 10.506 – Cascadura
Tel: (21) 3273-0618

BAZAR CARioCA
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SUA fEsTA 
cOMEçA nA 
ALfândEGA

Mil e um apetrechos 
para comemorações em 
qualquer época do ano 

Super Festas
Segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 15h
Rua da Alfândega, 246 – Centro
Tel: (21) 2222-0972
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Aberta em 2005, a Super Festas vendia brinquedos 

até o fundador, Henrique José, começar a apostar na 

potência do nome da loja como uma oportunidade de 

alavancar seu negócio. Hoje, ela se diferencia por reu-

nir tudo o que se possa imaginar em termos de produtos 

para eventos festivos, abrangendo roupas, maquiagem, 

pés enormes de palhaço, cabeças de bicho em pelúcia, 

painéis e balões temáticos, chapéus e manequins de 

personagens em escala humana. 

Há opções para farras em todas as épocas do ano. 

No carnaval, foliões podem encontrar fantasias comple-

tas ou peças separadas para um visual personalizado. 

Um dos artigos mais tradicionais são as máscaras vene-

zianas, cujos modelos não se encontram em outros es-

tabelecimentos do comércio local. “Além das máscaras, 

um dos nossos carros-chefes está nas roupas de palha-

ço, um clássico que passa de geração a geração. Mes-

mo fora do período do carnaval, há muita procura para 

comemorações de aniversários de crianças de um ano 

de idade, por exemplo”, explica o gerente Eric Martins.

No meio do ano, a loja também é o destino certo de 

quem deseja se paramentar em grande estilo para dan-

çar quadrilha ou criar uma decoração de festa junina: 

chapéus de palha, vestidos caipiras, sanfoninhas e va-

riados modelos de bandeirinhas integram os itens mais 

procurados. Já para o Halloween, celebrado em outu-

bro, apetrechos como nariz de bruxa, copos e luminárias 

de caveira, cestinhas de abóboras, caixões em miniatura, 

teias e vassouras decorativas tomam conta do espaço. 

Pelo volume de artigos ofertados, o estabelecimen-

to atrai um público que varia entre pessoas em busca 

de soluções criativas para dar uma boa festa a empresas 

que compram no atacado, como as de eventos e forma-

tura, e até escolas de samba — cursos de inglês repre-

sentam boa parte da clientela no Halloween. Apesar de 

o maior fluxo de vendas ser sazonal, a loja garante o mo-

vimento ao longo do ano graças à demanda de festas 

de aniversário infantis. O fato é que não importa o moti-

vo em questão: ali certamente há um artigo para tornar a 

decoração de qualquer celebração um atrativo à parte.
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BAfORADAs  
dE HiSTóRiA 
nA PRAçA xv

dom Pedro ii, Vargas e jk 
foram frequentadores ilustres 
de tabacaria 

Tabacaria Africana
Segunda à sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 13h
Praça XV de Novembro, 38 – Centro
Tel: (21) 2509-5333 

Fundada em 1846 por José Carvalho da Sil-

va, a Tabacaria Africana é a mais antiga da 

América Latina. O estabelecimento, localizado 

em frente ao Paço Imperial e ao lado do Arco do 

Teles, propõe ao visitante uma verdadeira vol-

ta ao tempo, pela venda de fumos em corda ou 

para cachimbo e dos charutos tradicionais.

Além disso, ainda hoje é possível observar 

uma curiosidade deixada pelo antigo dono. 

Atrás do balcão, há uma imagem artística, ta-

lhada em carvalho, com figuras da Praça XV e 

de uma carruagem típica da época do Império. 

Personagens ilustres da história do Brasil fre-

quentaram a tabacaria, do Imperador Dom Pe-

dro II a Getúlio Vargas. O ex-presidente gaúcho 

ia lá semanalmente buscar seus charutos, en-

comendados especialmente da Bahia. Outro fi-

gurão, Juscelino Kubitschek, antes de transfe-

rir a capital federal do Rio para Brasília, deixava 

o conserto de seus isqueiros aos cuidados dos 

profissionais da loja. Acessórios para cachim-

bos e charutos — furadores, cortadores, limpa-

dores e raspadores —, isqueiros, canivetes e fa-

cas seguem no mix de produtos fumígenos. 

Neto dos portugueses que a adquiriram 

em 1920, Isaac Almeida administra atualmen-

te o estabelecimento, que, além dos variados 

produtos à venda, possui, em tempos antita-

bagistas, um espaço próprio para fumantes. O 

ambiente de degustação é legalizado, climati-

zado e dispõe de exaustor para tragar a fuma-

ceira. No local, são servidos cafés e bebidas fi-

nas, como uísque, conhaque e vinho do Porto. 

A Africana organiza também eventos culturais, 

com música ao vivo, comidas, bebidas e, claro, 

lançamentos de tabacos. Por seu conjunto de 

histórias e detalhes preservados, a loja — que 

manteve a tradição de comercializar presentes 

voltados ao público masculino — foi nomea-

da pela Prefeitura Patrimônio Cultural Carioca.
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Loja de arte sacra 
oferece mais de 100 
imagens nacionais e 
importadas

BENÇãO, MEU RiO
O papa João Paulo II disse uma 

vez que “a arte sacra deve caracteri-

zar-se pela sua capacidade de expri-

mir adequadamente o mistério atin-

gido na plenitude da fé da Igreja”. 

Bem no Centro do Rio de Janeiro, 

na Zena Imagens e Artes Sacras,  

esse sentimento desponta com 

bastante intensidade. A loja é espe-
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Zena Imagens e Artes Sacras
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
Sábados, das 9h às 13h
Rua Luís Camões, 42 – Centro
Tel: (21) 2509-6331

cializada na comercialização de arti-

gos destinados ao culto e à liturgia 

religiosos.

Lá se encontram imagens na-

cionais e importadas de todos os ta-

manhos em gesso, resina, mármore, 

madeira e porcelana; redomas; ora-

tórios; velas, inclusive para altar; me-

dalhas; terços; cálices; ostensórios; 

incensos; e paramentos. Muitos vi-

sitantes, maravilhados diante das 

imagens cuidadosamente talhadas, 

entram no estabelecimento apenas 

para apreciar e fazer fotos dos deli-

cados trabalhos. 

As peças variam de 7 cm a 1,6 

metro. Entre as mais de 100 ima-

gens, as que têm maior saída são 

as de Nossa Senhora Aparecida, 

padroeira do Brasil, e de São Jor-

ge, muito venerado na cidade. 

Além de cultuadas por religiosos, 

que podem criar em casa seu pró-

prio santuário com modelos sacros 

únicos, os artigos são também pro-

curados para a composição de am-

bientes, como elementos de deco-

ração artística.

muitos 
visitantes 
entRam na 
loja apenas 
paRa apReciaR 
e fazeR fotos 
dos delicados 
tRabalhos
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OS MAiORES 
BARATOs 

Um sebo à moda antiga com charme contempo-

râneo. Para facilitar o acesso ao acervo de mais de 20 

mil livros e sete mil LPs, além de raridades em HQs, do  

Baratos da Ribeiro, os vendedores dão uma mãozinha 

na garimpagem dos títulos e dos discos de vinil. Depois 

de 15 anos instalado na Rua Barata Ribeiro (referência 

que continua no nome), em Copacabana, o estabeleci-

mento precisou mudar de CEP, por causa da disparada 

do preço do aluguel. 

Desde 2015, funciona em um sobrado, em Botafogo, 

ocupando um espaço três vezes maior que o do ende-

reço anterior. No casarão azul, os setores foram dividi-

dos pelos cômodos: há uma sala só para livros infantis, 

outra dedicada às HQs e assim por diante. Existem, tam-

bém, um espaço exclusivo para eventos literários — que 

não interferem nas atividades comerciais da loja —, um 

cineclube e um terraço onde os frequentadores podem 

folhear os livros, usar o laptop, trocar ideias e saborear 

um chá ou café. 

O sebo é especializado em ciências humanas, lite-

ratura, cinema e música; vinis de rock, jazz, bossa nova, 

soul, tropicalismo e velha guarda do samba; e, no cam-

po das HQs, Graphic Novels, álbuns europeus, minissé-

ries completas, arcos fechados da Marvel e quadrinho 

brasileiro independente. Todas as quintas-feiras, das 

19h às 22h, o DJ e proprietário da loja, Maurício Gou-

veia, grava o programa Clube do Vinil, que a cada edi-

ção convida um colecionador para tocar e comentar al-

guns dos seus LPs prediletos. A gravação é aberta ao 

público, e o que rola no encontro pode também ser ou-

vido na web radio Graviola. Aos sábados, bombam po-

ckets shows, palestras e lançamentos. 

Com tantas atrações, o local virou um ponto de en-

contro cheio de surpresas literárias e musicais. “As pes-

soas acabam fazendo novos amigos e começando rela-

cionamentos amorosos”, comenta Lucas da Costa, ven-

dedor da loja desde os tempos de Copacabana. 

Sebo é ponto de encontro 
de apaixonados por livros, 
hqs e discos de vinil 

Baratos da Ribeiro
Segunda a sábado, das 11h às 20h  
(horário expandido às quintas-feiras até 22h)
Rua Paulino Fernandes, 15 – Botafogo
Tel: (21) 3547-2220 

BREChó CULTURAL
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Com mais de 20 mil títulos en-

tre obras novas e antigas, o Beta 
de Aquarius é um dos sebos mais 

charmosos e tradicionais da cida-

de. A decoração, toda em madeira, 

e as enormes prateleiras que ocu-

pam seus dois andares dão um tom 

aconchegante à loja, que reúne um 

catálogo bem selecionado e com 

preços acessíveis. 

Frequentado por acadêmicos e 

apaixonados por literatura de todas 

as idades, o estabelecimento, loca-

lizado no Catete, tem publicações 

concentradas em categorias como 

ciências humanas, artes, literatu-

ra, esoterismo, espiritismo e biogra-

fias. Mas o diferencial está na rarida-

de das obras, sobretudo de arquite-

tura, tapeçaria, filmes recentes, críti-

ca e teoria literária, feminismo e qua-

drinhos. 

Criado em 1999 a partir do acer-

vo pessoal de seu fundador, Antô-

nio Seabra, o Beta de Aquarius já 

ofereceu relíquias como obras de 

Silvio Romero e de Guimarães Rosa, 

com dedicatória de próprio punho 

dos autores. Em virtude da singula-

Mais de 20 mil  
títulos raros nacionais 
e importados

RELíqUiAS  
DO CATETE

com títulos tanto em português 

quanto na língua original. E no cen-

tro do estabelecimento fica expos-

ta uma centena de livros na cate-

goria “saldo”, vendidos por R$ 10. 

No amontoado, encontram-se des-

de edições de HQs, como os clás-

sicos de Charles M. Schulz, a exem-

plares de teoria econômica, nacio-

nais e importados. 

Beta de Aquarius
Segunda a sábado, das 9h às 21h
Domingo, das 9h às 16h
Rua Buarque de Macedo, 72 – Catete
Tel: (21) 2556-1213
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ridade do catálogo, são promovidos 

leilões envolvendo os títulos mais 

raros, como São Bernardo, de Gra-

ciliano Ramos, e a primeira edição 

de Los Versos Del Capitán, de Pablo 

Neruda. Outro destaque vai para a 

listagem sobre religiões, distribuída 

entre hinduísmo, cultos afro, xama-

nismo, ocultismo, Osho e Sai Baba. 

No segundo andar, o Brasil é o 

protagonista. De um lado, somen-

te exemplares de história e socio-

logia; do outro, literatura. Já nos 

fundos, as prateleiras são ocupa-

das por obras da literatura mundial, 
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BAú dE OBRAs 
PREciOSAS

Localizada em um casarão do fi-

nal do século XIX, na agitada Ave-

nida Marechal Floriano (antiga Rua 

Larga), a Livraria Elizart foi funda-

da em 14 de agosto de 1972 por 

Manuel Mattos, um amante dos li-

vros que fez da sua paixão um ofí-

cio. Para isso, não mediu esforços: 

reuniu os irmãos ao seu redor a fim 

de tornar o sonho realidade e até 

pediu uma mãozinha dos então co-

legas de Ministério da Fazenda, que 

ajudaram na doação dos primeiros 

livros ao nascente paraíso das le-

tras. Hoje, a livraria é comandada 

pelo neto Artur Reis Pinho. 

O chão de ladrilho marrom e os 

dois andares recheados com mais 

de 50 mil edições novas e usadas 

fazem os visitantes respirarem his-

tória e perderem a noção do tempo 

a cada passada de olhos nas pra-

teleiras. No acervo que vai de títu-

los técnicos a esotéricos, os exem-

plares dedicados ao Rio Antigo so-

bressaem como as maiores precio-

sidades. 

No período áureo, o movimento 

era tanto que os corredores viviam 

lotados de clientes ávidos pelas no-

vidades (e raridades!) garimpadas 

pelo senhor Manuel — a ponto de 

os funcionários perderem a hora do 

almoço. Mas a revolução tecnológi-

ca foi transformando esse cenário. 

O acervo está aos poucos migran-

Edições sobre o Rio 
Antigo sobressaem 
entre os tesouros
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Livraria Elizart
Segunda a sexta, das 9h às 19h
Sábados, das 9h às 13h
Avenida Marechal Floriano, 63 – Centro
Tel: (21) 2263-7334 

do para o mundo digital, que já cor-

responde a 30% das vendas. 

Mesmo assim, para clientes fiéis 

e ilustres, como o escritor Ruy Cas-

tro e o músico Paulinho da Viola, 

nada se compara à experiência de 

circular pessoalmente naquela at-

mosfera de Rio Antigo; afinal, sair à 

caça de um título especial ainda é 

um programa cativo para os aficio-

nados por livros de primeira edição 

ou autografados pelos autores. Das 

estantes da Elizart já saíram rarida-

des como “Fotografias do Rio On-

tem”, de Augusto Malta, a primeira 

edição de “Dom Casmurro”, de Ma-

chado de Assis, e também a primei-

ra edição — autografada — de “Os 

Bruzundangas”, de Lima Barreto.

Lá se podem contemplar tam-

bém recortes com imagens de épo-

ca, a exemplo da imagem da extinta 

Rua Municipal, que desapareceu pa-

ra dar lugar à execução da Avenida 

Central; ou fotos de escritores consa-

grados, como Clarice Lispector, Gui-

marães Rosa, Carlos Drummond de 

Andrade e Vinícius de Moraes.

Nas palavras de Artur Pinho, a li-

vraria foi onde ele aprendeu tudo. 

“Nossa força para continuar vem da 

paixão pelo que meu avô e minha 

família construíram. Gosto do que 

faço, aprendi a amar os livros. Não 

há nada melhor que conversar com 

os clientes na livraria”, garante. Aos 

45 anos de idade bem vividos, a Eli-

zart segue com muita história boa 

para contar.
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dA GLóRiA PARA O MAR

A prática da canoa polinésia 

promove o bem-estar físico e mental, 

a interação com a natureza e, quan-

do exercitada em grupo, estimula o 

companheirismo. É um esporte para 

quem gosta de aventura ao ar livre e 

quer melhorar o condicionamento e 

a flexibilidade. O professor — e tam-

bém técnico na modalidade paralím-

pica — Jorge Souza Freitas, do clube 

Bra Va’a, na Marina da Glória, ressalta 

outros benefícios, como a perda de 

peso e o aumento da concentração. 

“Remar é uma atividade que 

movimenta todo o corpo, exigindo 

atenção ao entorno e sincronismo 

dos participantes. Em um tempo em 

que a maioria das pessoas vive gru-

dada no celular, a meu ver, consti-

tui um ótimo exercício”, comenta. 

Quem quiser conferir de perto esses 

benefícios, com o adicional impagá-

vel de desfrutar das belezas sobera-

nas mar adentro por ângulos inusi-

tados, poderá marcar um passeio 

com os instrutores do clube.

Remo desvenda 
belezas marítimas 
por ângulos 
inusitados 
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Canoa polinésia
Clube Bra Va’a, ao lado da Marina da Glória
Tel: (21) 99360-5413 (Professor Jorge)

A canoa polinésia, havaiana ou 

Va’a, criada no triângulo polinésio, 

formado por ilhas do Pacífico, tor-

nou-se uma prática esportiva muito 

procurada. “Não há limite de idade 

ou pré-requisitos para se abraçar o 

esporte. Eu mesmo quando come-

cei não conhecia nada a respeito do 

mar. Com o tempo, aprendi sobre as 

condições climáticas e o fluxo das 

marés”, completa Jorge. 

A embarcação a remo dispõe de 

um flutuador lateral, para dar estabi-

lidade aos ocupantes. Os tipos va-

riam de acordo com o número de 

lugares, podendo ser individual, de 

dois, três, quatro ou, as mais tradi-

cionais, seis assentos. Há também 

os catamarãs, uma junção de duas 

canoas de seis lugares, formando 

uma embarcação de duplo casco, 

que comporta 12 remadores.

O técnico treina atletas paralím-

picos, para competições no Brasil 

e no exterior, na Marina da Glória e 

no Centro de Treinamento Olímpico 

de Piratininga. “Em nossa equipe te-

mos amputados, cadeirantes e um 

deficiente visual”, informa.
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Nossos atletas de 
hóquei colecionam 
os maiores títulos 
do Brasil

RiO BOM dE TACO
Você sabia que o Rio de Janei-

ro é a Federação com mais títulos 

nacionais (dez!) em Hóquei sobre 
grama, na categoria de clubes mas-

culinos? O mais antigo em atividade 

no País é o Sociedade Germânia, 

fundado em meados da década de 

70 e detentor de sete campeonatos 

brasileiros. Na sequência cronológi-

ca, vêm os outros três, que também 

se destacam pelas belas campa-

nhas: Rio Hockey Club (2004), que 

venceu a série B em 2013 e dispu-
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tou a final em 2016; Carioca Hóquei 

Clube (2008), com três títulos nacio-

nais; e o mais novo da turma, o Deo-

doro Hóquei Clube (2013), que vem 

apresentando bom desempenho 

na categoria de base. 

Apesar de tantas conquistas e 

de sua longevidade histórica, o es-

porte está longe de ser popular por 

aqui. Existem registros de que no 

Egito, por volta de 200 a.C., já se dis-

putava um modelo semelhante ao 

moderno, desenvolvido na Inglater-
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ra. A partida se desenrola em qua-

tro tempos de 15 minutos cada, em 

que os dois times (ambos com 11 

jogadores) buscam marcar o má-

ximo possível de gols, conduzindo 

a bola pelo lado plano do taco. O 

ponto só vale quando a bola é arre-

messada por um atacante dentro da 

área de chute, um semicírculo próxi-

mo à rede. 

“A habilidade individual está pre-

sente, mas a serviço do jogo cole-

tivo”, explica Carlos Diaz, presiden-

dade Germânia da Gávea. Já para 

2018, estamos programando mais 

parcerias, com vistas à abertura de 

novos polos”, antecipa.

te da Federação do Hóquei sobre 

Grama e Indoor do Rio de Janei-

ro (FHERJ). Para quem está com 

aquela curiosidade, ele informa que 

grande parte dos torneios sobre 

grama da entidade rola ao lado da 

Escola de Educação Física da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), na Ilha do Fundão. “Temos 

treinos no Colégio Pedro II de Re-

alengo, no Centro Educacional Elpi-

dio da Silva, em Padre Miguel, na Vi-

la Olímpica de Nilópolis e na Socie-

os times buscam maRcaR o máximo 
possível de gols, conduzindo a bola 
pelo lado plano do taco

Hóquei sobre grama
Escola de Educação Física da UFRJ
Av. Carlos Chagas Filho, 540 – Cidade Universitária 
Tel: (21) 3938-6849
Carioca Hóquei Clube
Estrada São Pedro de Alcântara, 2.020 
Magalhães Bastos. Tel: (21) 98617-0773
Sociedade Germânia
Rua Antenor Rangel, 210 – Gávea
Tel: (21) 2274-2598
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OS CAMpEõEs 
dO TABAjARA

Entre as ruas Siqueira Campos 

e Figueiredo de Magalhães, bem 

em frente à subida da Ladeira dos 

Tabajaras, em Copacabana, nascia 

em 2006 um projeto especial: edu-

car crianças para a vida social por 

meio das lutas marciais. No princí-

pio, eram apenas sete placas de ta-

tames estendidas sobre um peque-

no campo de futebol na comunida-

de — uma estrutura precária, que 

deixava a garotada sem aula em 

dias de chuva.

Mas logo a idealização do pro-

fessor Johnson Teixeira prosperou, 

com a boa adesão dos moradores, 

Crianças 
aprendem artes 
marciais na 
comunidade de 
Copacabana

Projeto Sociodesportivo Energia Olímpica 
Ladeira dos Tabajaras, 681– Copacabana
Tels: (21) 2235-7924 e 98672-2256

ganhando um espaço exclusivo no 

mesmo endereço onde soam os 

bumbos, chocalhos e repiques da 

escola de samba Unidos da Villa Ri-

ca, sediada na Ladeira. Consolida-

va-se, assim, o Projeto Sociodes-
portivo Energia Olímpica, volta-

do, segundo o mestre faixa preta, ao 

crescimento interior e ao apuro do 

espírito combativo — enfim, à salu-

tar integração entre corpo e mente, 

por intermédio de práticas de jiu-jit-

su, boxe, judô e taekwondo. 

Atualmente, são atendidos 200 

alunos entre seis e quatorze anos 

na academia que, segundo John-

son, ampliou suas atividades. Com 

a ajuda de seu amigo Marcelo 

Sauaia, que trabalha com marketing 

social, as mães e as avós das crian-

ças, acostumadas a subir e descer 

a pé com sacolas pesadas a Taba-

jaras, passaram a participar de au-

las de ginástica funcional para ga-

nhar condicionamento físico e evi-

tar lesões. 

E não demorou muito para que a 

energia dos jovens angariasse mais 

um reforço: o patrocínio da Eletro-

brás, depois assumido pela Light e 

CEG-Rio. Hoje, o projeto funciona 

apenas com recursos da Lei de In-

centivo ao Esporte, em parceria com 

o posto de saúde, as escolas públi-

cas e a associação de moradores lo-

cais. Todos engajados em um só ob-

jetivo: formar campeões na vida.
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A PetroRio é a maior produtora independente de  
óleo e gás do Brasil. Fizemos a opção por ser uma 
empresa carioca. Nossa identidade tem o nome  

do Rio e nossa energia é fruto desta terra.

www.petroriosa.com.br

O nome dessa cidade

SOU EU
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Nem só de futebol e surf vive a 

atividade esportiva carioca. Em clu-

bes espalhados pela cidade resiste 

o tiro com arco, modalidade olím-

pica inspirada na prática milenar de 

caça com arco e flecha. Sua chega-

As flechas voam pelos céus dos 
vários clubes da cidade

À LA ROBIN 
HOOD

CoRPo São
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sendo, atualmente, o primeiro esta-

do do país com mais atletas na sele-

ção brasileira. 

Os principais torneios são indoor,  

realizados em ginásios; outdoor, em 

campo aberto; e field, específico pa-

ra florestas, trazendo o bônus extra 

de uma maior integração com a na-

tureza. O esporte é conhecido por 

gerar benefícios como o aumento 

do vigor físico e o desenvolvimen-

to da assertividade, da concentra-

ção e do equilíbrio corporal, funda-

mentais para um bom tiro. Além dis-

so, constitui uma atividade ideal pa-

ra ser praticada em família. Nas es-

colas especializadas, é comum a 

presença de crianças a partir dos 10 

anos. Para essa faixa, o tiro com ar-

co auxilia no aperfeiçoamento de 

habilidades motoras e na capacida-

de de foco. 

Entre as peças individuais ne-

cessárias para a iniciação no espor-

te estão — além do arco e da flecha, 

naturalmente — a dedeira (prote-

ção para os dedos que puxam a cor-

da do arco), o estabilizador (que aju-

da a reduzir vibrações no momento 

de atirar) e a aljava (espécie de bol-

sa presa à cintura para armazenar 

as flechas). Com esse equipamento 

em mãos, já se torna possível treinar 

jogadas como a Robin Hood, consi-

derada uma das mais difíceis da mo-

dalidade. Ela é inspirada no lendário 

herói, por consistir no arremesso de 

uma flecha sobre outra flecha, com 

força suficiente para destruí-la. 

da ao país se deu pela Cidade Ma-

ravilhosa, mais precisamente pe-

las mãos do comissário de voo por-

tuguês Adolpho Porta, que trou-

xe os primeiros equipamentos e lo-

go apresentou a novidade ao Flu-

minense Futebol Clube. Desde en-

tão, lá pelos idos de 1950, o espor-

te cativou adeptos — são em torno 

de 200 praticantes — que alçaram 

o Rio a uma posição de destaque, 

Tiro com arco
Archeria Carioca:
Rua Smith de Vasconcellos, 30 – Cosme Velho
Tel: (21) 2556-0319 
Associação Atlética Portuguesa:
Rua Haroldo Lobo, 400 – Portuguesa –  
Ilha do Governador. Tel: (21) 99785-1373 
Club Municipal:
Rua Haddock Lobo, 359 – Tijuca
Tel: (21) 99492-7661
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Maquete 
monumental 
reconstitui em 
detalhes a Terra 
Santa

Uma impactante réplica de 730 

m2 da Terra Santa – a segunda 

maior do mundo, depois da insta-

lada no Hotel Holyland, em Israel – 

está em exposição permanente no 

Centro Cultural Jerusalém, em 

Del Castilho. A maquete reconsti-

tui o lugar com riqueza de detalhes, 

dos suntuosos palácios às casinhas 

mais simples da época do Segundo 

Templo. A magnífica edificação ori-

ginal, ornada em ouro e destinada à 

adoração a Deus pelo povo judaico, 

foi destruída no ano 70 d.C.

Numa área aproximada de 27 m  

x 27 m, totens multimídias realçam  

jERUsALÉM EM  
dEL cASTiLHO
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as muralhas da cidade (com os 

acréscimos feitos ao longo dos 

anos), morros e declives, monu-

mentos e construções como a Es-

planada do Templo, o Hipódromo, 

o Palácio de Herodes e o Morro do 

Calvário, onde Jesus foi crucificado. 

Pequenas luzes se acendem em tor-

no de algumas reproduções, de mo-

do a avivar a compreensão desses 

palcos de grandes acontecimentos 

para a história da humanidade. Um 

imenso painel de leds simula o céu 

de Jerusalém numa noite estrelada. 

Muitas casas são também ilumina-

das por dentro, simulando as lanter-

nas de seus moradores. Uma ram-

pria), sucos naturais, drinques e os 

cafés gelados específicos da ca-

sa. Os visitantes contam ainda com 

uma equipe de guias capacitados e 

de uma loja de souvenirs, que ven-

de artigos de decoração e culturais, 

como a mezuzah – caixa tubular de 

madeira, metal ou vidro e símbolo 

da fé judaica –, uma linha de essên-

cias aromáticas (aloé, bálsamo, mir-

ra, nardo etc.), além de azeite, pro-

duzido e embalado artesanalmente.

um imenso 
painel de leds 
simula o céu 
de jeRusalém 
numa noite 
estRelada

pa permite a contemplação panorâ-

mica da réplica, de um patamar su-

perior que a contorna. Quando a fo-

me e a sede baterem, a cafeteria do 

Centro Cultural oferece sanduíches 

à base de pão sírio, bolos, tortas, ro-

camboles (todos de confeitaria pró-

Centro Cultural Jerusalém
Segunda a sábado, das 9h às 18h
Domingo, das 9h às 12h
Avenida Dom Hélder Câmara, 4.242 – Del Castilho
Tel: (21) 2582-0140
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Com uma história que remon-

ta ao final do século XIX, quando a 

expansão da Estrada de Ferro Dom 

Pedro II levou à ocupação do bairro, 

o Engenho de Dentro guarda mo-

numentos e programas que o torna 

um lugar ideal para um passeio re-

cheado de cultura e memória. Co-

mo ponto de partida, a Igreja da 

Nossa Senhora da Conceição e São 

José, na Avenida Amaro Cavalcan-

ti no 1761, em frente à estação de 

trem. No interior da capela do San-

tíssimo, encontram-se relíquias co-

mo uma pintura da autoria de Salva-

dor Pujals Sabaté, de 1948.

Ao longo da Avenida, é possível 

observar a arquitetura que resiste ao 

tempo, com casarios e lojas antigas 

onde funcionam depósitos. Já na 

esquina das Ruas Doutor Bulhões 

e Pernambuco, petiscos deliciosos 

podem ser degustados na primei-

Tour pelo bairro do 
subúrbio surpreende 
com atrativos cheios 
de história

ENgENHO  
POR dEnTRO
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ra filial do tradicional e premiadíssi-

mo Bar Manoel & Juaquim, que pro-

move um sarau de poesia com mú-

sica ao vivo sempre na última se-

gunda-feira de cada mês. Em fren-

te ao estabelecimento, outro restau-

rante dá o ar boêmio à região: o Ar-

mazém Carioca, onde uma das bo-

as pedidas é a picanha com palmi-

to na manteiga, acompanhados de 

um chope estupidamente gelado.

Numa caminhada de 600 metros, 

logo se chega ao Instituto Municipal 

Nise da Silveira, na Rua Ramiro Ma-

galhães, onde se revela um pouco 

da história psiquiátrica brasileira. O 

local foi inaugurado como a Colônia 

de Alienadas do Engenho de Den-

tro, na segunda década do sécu-

lo XX, para a qual eram transferidas 

mulheres internadas no Hospital Pe-

dro II, na Praia Vermelha. No mesmo 

endereço, funciona o Museu de Ima-

gens do Inconsciente — com mais 

de 300 mil obras, parte delas tomba-

da pelo Instituto do Patrimônio His-

lugaR ideal 
paRa um 
passeio 
Recheado de 
cultuRa e 
memóRia

mente como Engenhão. Fundado 

em 2007, foi considerado um dos 

mais modernos da América Latina 

à época. Com acesso facilitado pela 

estação de trem Engenho de Den-

tro, o estádio gerido pelo Botafogo 

é palco não só de partidas de fute-

bol, mas também de competições 

de modalidades olímpicas. Ele guar-

da um troféu precioso, como teste-

munha do tricampeonato do sobre-

natural velocista jamaicano Usain 

Bolt, na Olimpíada de 2016.

Passeio pelo Engenho de Dentro

tórico e Artístico Nacional (Iphan) 

—, considerado o mais importante 

do gênero em todo o mundo. 

Por fim, com 22 minutos de ca-

minhada, chega-se à Rua José dos 

Reis 425, e o passeio ganha ainda 

mais a cara do Rio diante do Estádio 

Nilton Santos, conhecido popular-
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OÁsIs  
URBAnO

Todos os dias milhares de pes-

soas atravessam a Avenida Brasil, 

uma das principais vias de acesso 

ao Centro do Rio, sem se dar con-

ta do oásis de tranquilidade reinan-

te em meio ao caótico trânsito da re-

gião. Trata-se do Campo Educacio-

nal e Ambiental da Sociedade Na-

Fazenda na Avenida 
Brasil é mantida pela 
Sociedade Nacional 
de Agricultura desde o 
final do século XiX
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cional de Agricultura, uma imensa 

área verde, com aproximadamente 

150 mil m2, mantida pela Sociedade 

Nacional de Agricultura (SNA) des-

de 1899. 

Então denominada Fazenda Gran-

de da Penha, ganhou o apelido cari-

nhoso de Fazendinha da Penha.  
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Fazendinha da Penha
De segunda a sábado, das 07h às 16h
Avenida Brasil, 9.727 – Penha
Tel: (21) 2573-3940

Ao longo dos anos, foi transformada 

em Horto Frutícola da Penha, Esco-

la de Horticultura Wencesláo Bello 

e, mais recentemente, em Campus 

Educacional da SNA. 

Por configurar um rico ecossiste-

ma, reconhecido como Área de Pro-

teção Ambiental (APA) a partir de 

1984, cursos de graduação em Me-

dicina Veterinária e cursos de curta 

duração para capacitação em téc-

nicas agrícolas e criação de animais 

são oferecidos no local. O espaço 

dispõe de horto, núcleos de plantas 

medicinais e ornamentais, horta or-

gânica e clínica-escola, bem como 

viveiros que servem de base de de-

monstração nas aulas. 

Além disso, existe um progra-

ma voltado a estudantes dos ensi-

nos Fundamental e Médio, a fim de 

que crianças e jovens, acostuma-

dos ao meio urbano, desfrutem de 

um contato mais próximo junto à 

natureza. Há, ainda, passeio de pô-

neis com acompanhante para os 

pequenos.

O visitante poderá conhecer de 

perto aves como sanhaço, sabiá, 

bem-te-vi, beija-flor e os gaviões 

carijó, caboclo e carrapateiro, por 

exemplo. O local também se revela 

perfeito aos praticantes de ativida-

des físicas ao ar livre. Diariamente, 

moradores do bairro da Penha vão 

à Fazendinha com esse propósito. 

Para ficar ainda melhor, o passeio é 

gratuito. 
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O TEATRO 
AMADOR MAiS 
AnTiGO dO RiO

Espaço restaurado 
movimenta o bairro da 
Saúde com atrações 
culturais

Sociedade Dramática Particular Filhos de Talma
Rua do Propósito, 20 – Saúde 

Uma das primeiras escolas de te-

atro do Brasil, a Sociedade Dramáti-

ca Particular Filhos de Talma, fun-

dada em 1879 no bairro da Saúde, 

tem uma extensa lista de serviços 

prestados à cidade. Nos seus salões, 

por exemplo, seria planejada a cria-

ção do Clube de Regatas Vasco da 

Gama, durante reuniões de despor-

tistas portugueses, nos idos de 1898. 
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Era então ponto de bailes e reuniões 

sociais. Já na década de 1960, foi 

palco dos primeiros ensaios do mo-

vimento da Jovem Guarda, receben-

do nomes como Roberto Carlos, Wa-

nderléa e Golden Boys.

Após duas décadas de abando-

no, em que correu até risco de desa-

bamento, o prédio de dois pavimen-

tos passou por ampla reforma em 

2014. Agora, além de sede do bloco 

carnavalesco Prata Preta (que des-

fila pelo bairro durante o carnaval), 

oferece galeria de arte, cinema gra-

tuito; oficinas de música, interpreta-

ção e DJ; programação musical de 

jazz, chorinho e roda de samba; e 

curso grátis de pré-vestibular minis-

trado pelos próprios moradores do 

bairro, com professores voluntários. 

Regina Magalhães, 58, mora-

dora do bairro, que participou da 

reinauguração do espaço há três 

anos, conta: “Levei minha neta a 

uma peça de teatro lá e me vieram 

várias lembranças — meu pai fre-

quentou muito o Talma, e eu ia às 

sessões de discoteca. Agora pos-

so compartilhar com ela um pouco 

dessa história também. É impossí-

vel não se emocionar”. Regina ga-

rante que, quando se aposentar, vai 

ocupar seus dias nas oficinas cultu-

rais do Talma — o mais antigo teatro 

amador ainda em atividade do Rio 

e que homenageia o dramaturgo 

francês François Joseph Talma, um 

dos melhores amigos de Napoleão 

Bonaparte. “Além de as aulas serem 

gratuitas, ainda pode rolar um sam-

binha no final do dia”, brinca ela.
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Criado em 2002, o Galpão das 
Artes Urbanas Hélio G. Pellegrino,  

na Gávea, oferece aos visitantes 

uma viagem rumo à arte e à criati-

vidade. Baseando-se em concei-

tos como inovação e reaproveita-

mento, o local, vinculado à Compa-

nhia Municipal de Limpeza Urbana 

(Comlurb), com apoio da Secretaria 

de Cultura, expõe trabalhos feitos a 

partir de materiais reciclados de ar-

tistas renomados nacional e inter-

nacionalmente. O projeto, pioneiro 

galpão desenvolve 
projeto de reciclagem 
na gávea

DO LIXO AO LUxO 
dA ARTE
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população em geral a dar uma nova 

utilização aos resíduos gerados dia-

riamente.

Lá também acontecem oficinas 

e palestras gratuitas voltadas ao de-

bate em torno da cidadania, com 

foco na limpeza urbana e em so-

luções para reduzir o impacto am-

biental do lixo. Entre as atividades já 

desenvolvidas nas oficinas estão a 

prática de artesanato feito com tam-

pinhas metálicas e potinhos de vi-

dro; rendas de filé e labirinto, tipos 

tradicionais de bordados; além de 

produção de tecelagens e cestarias 

de bambu.

O Galpão, que recebe cerca de 

200 visitantes por mês, apresenta 

em média oito exposições ao lon-

go de um ano, com duração de três 

meses cada. Fora isso, há ainda o 

acervo permanente, exposto à visi-

tação. São obras que reutilizam ma-

teriais como papelão, isopor, ma-

deira e ferro. Logo na entrada, uma 

das mais belas obras do espaço dá 

as boas-vindas ao público: uma pa-

rede com 5 m de altura e 10 m de 

largura exibe o mural “Revoada”, de 

autoria do patrono do galpão, o ar-

quiteto e designer Hélio Guimarães 

Pellegrino. O painel foi criado a par-

tir de sucatas e restos de materiais 

de construção. Seu nome remete 

ao voo de pássaros que levam a um 

mundo mais sustentável. 

Galpão das Artes Urbanas Hélio G. Pellegrino
Segunda a sexta, das 9h às 17h.
Rua Padre Leonel Franca, s/no – Gávea
Tel: (21) 99002-1981
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Acervo do mestre 
do mobiliário está 
aberto à visitação 
em Botafogo

O casarão de Botafogo, constru-

ído em 1920 e tombado pelo Patri-

mônio Histórico, onde Sérgio Ro-

drigues, o mestre do mobiliário bra-

sileiro, residiu e instalou seu ateliê, 

hoje abriga o acervo e expõe peças 

do premiado designer e arquiteto. 

O RECANTO 
dO ARqUiTETO
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O criador da famosa poltrona Mole 

(1957), que está no Museu de Nova 

York, tinha o hábito de abrir as por-

tas do sobrado para compartilhar 

suas histórias bem-humoradas e 

seus conhecimentos com estudan-

tes, pesquisadores e jornalistas. 
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Desse gesto de generosidade 

surgiu a ideia de fundar o Instituto 
Sérgio Rodrigues, em 2012. O ar-

quiteto e sua mulher, Vera Beatriz, 

abriram o baú de memórias e convi-

daram Renata Aragão, diretora-exe-

cutiva da casa, para estruturar todo 

o processo de preservação e orga-

nização dos documentos, de mo-

do a colocá-los gratuitamente à dis-

posição do público. Durante o tra-

balho, descobriram-se croquis iné-

ditos de móveis, que passaram por 

um processo de recuperação e saí-

ram do papel pelas mãos do desig-

ner Fernando Mendes.

Os 30 mil itens catalogados, in-

cluindo plantas, desenhos, cartas 

e fotos, foram divididos em três ca-

tegorias: vida pública, vida pesso-

al e vida profissional. Do total, 12 

mil podem ser acessados no site 

do instituto. “Fizemos uma seleção, 

um recorte, mas se houver interes-

se em examinar um projeto com-

pleto, nós o temos para mostrar”, 

explica Renata. 

Sérgio Rodrigues desenhou mó-

veis inspirados nas raízes culturais 

brasileiras por mais de 60 anos. As 

peças robustas em madeira, com-

binadas com couro e palha, fugiam 

do padrão “pé palito” da década de 

1950 e forjaram a identidade do de-

sign nacional. Ele foi dono da inova-

dora loja Oca, em Ipanema (1955), 

onde comercializava a mobília que 

produzia e que rapidamente se tor-

nava um ícone no mercado.

Instituto Sérgio Rodrigues
Rua Conde de Irajá, 63 – Botafogo
Tel: (21) 3173-4256 

séRgio RodRigues desenhou 
móveis inspiRados nas Raízes 
cultuRais bRasileiRas poR 
mais de 60 anos
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Sutilezas de 
texturas e aromas 
ao alcance de 
deficientes visuais

iMPéRiO dOS 
sENTIDOs

Coordenado pelo Centro de 

Responsabilidade Socioambiental 

do Jardim Botânico, o Jardim Sen-
sorial foi criado em 1995, visando 

atrair visitantes com necessidades 

especiais, particularmente os de-

ficientes visuais. Mas faz sucesso 

também junto ao público em geral, 

que busca um contato mais lúdico 

e intenso com as formas, texturas e 

aromas das plantas. Instituições, bi-

ólogos e estudantes também utili-

zam o jardim como laboratório.

O espaço surgiu por iniciativa 

da então presidente da Associação 

dos Amigos do Jardim Botânico e 

hoje diretora da entidade, a paisa-

gista Cecília Beatriz Levy da Veiga 

Soares, a partir de um estudo acer-

ca de congêneres internacionais, 

em Haia (Holanda) e Londres (Ingla-

terra). “A arquitetura privilegia a faci-
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lidade de circulação, desde a proxi-

midade da entrada do parque até a 

altura das plantas expostas à sensa-

ção tátil e olfativa. O circuito pelos 

canteiros tem o tamanho apropria-

do à passagem de cadeirantes e 

corrimão de apoio”, explica Cecília.

As placas informativas com iden-

tificação, uso e curiosidades sobre 

cada espécie estão escritas em brai-

le, o que possibilita a incursão, mes-

mo sem a presença de monitores. 

Entre eles, a propósito, encontram-

se também deficientes visuais, res-

ponsáveis pelos passeios guiados. 

Já o visitante sem deficiência rece-

be uma venda para os olhos, no in-

tuito de simular a experiência. 

O paisagismo mirou não somen-

te o aspecto da contemplação, co-

mo uma vivência aprofundada entre 

as espécies nativas da flora brasilei-

ra — das mais conhecidas, a exem-

plo dos temperos alecrim, anis, hor-

telã e orégano, às exóticas artemísia, 

aguapé (que tem a capacidade de 

absorver elementos poluentes) e or-

quídea violeta, que exala a chocola-

te. A escolha levou em conta os dife-

rentes aromas e texturas — lisas, ás-

peras, espinhosas — das plantas, a 

fim de estimular mais sutilmente os 

sentidos.

O Instituto Masan, que disponi-

biliza bolsas-auxílio e atividades pe-

dagógicas a jovens estudantes de-

ficientes visuais, e o Instituto Benja-

mim Constant, que oferece treina-

placas 
infoRmativas 
sobRe cada 
espécie estão 
escRitas em 
bRaile

Jardim Sensorial
Diariamente, das 8h às 17h
Segundas, a partir de meio-dia
Rua Jardim Botânico, 1.008 – Jardim Botânico 
Tel: (21) 3874-1808
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co para o adequado atendimento 

ao público, são parceiros do projeto.
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Roteiro de incursão 
pela Penha busca 
valorizar o cotidiano 
do morador 

BAnHO dE cULTURA 
sUBURBANA

Ponto de passagem obrigatório 

para quem deseja conhecer a Zona 

Norte, o Largo da Penha fica situa-

do numa área privilegiada do bairro, 

próximo aos principais pontos turís-

ticos da região. E é por lá que se ini-

cia o passeio dominical promovido 

por Karolynne Duarte e Vilson Luiz 

no projeto Guiadas Urbanas, que 

conduz os interessados em conhe-

cer um pouco mais da cultura su-

burbana. “Trabalhamos com um ro-

teiro fora do padrão das agências. 
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Nosso percurso busca valorizar o 

cotidiano dos moradores”, explica 

Karolynne.

O trajeto inclui uma visita à igre-

ja Nossa Senhora da Penha, que, 

construída sobre uma rocha de 111 

metros de altura, atrai religiosos de 

todas as partes do Brasil. Depois 

de 700 metros de caminhada, pa-

ra acessar a igreja os visitantes têm 

a opção de pegar o bondinho, com 

capacidade para transportar 500 

pessoas por hora. Apesar da facili-
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dade, boa parte delas, especialmen-

te os pagadores de promessas, se 

dispõe a subir os 382 degraus. O es-

forço tem por recompensa um mi-

rante com belíssima vista para todo 

o Complexo da Penha, o Aeroporto 

Internacional do Galeão e a Baía de 

Guanabara, assim como para parte 

da Baixada Fluminense e da Serra 

dos Órgãos. Quem faz o passeio pe-

lo Guiadas ganha ainda o privilégio 

de conhecer a sacristia da igreja, ge-

ralmente não aberta ao público.

Depois do santuário, o roteiro se-

gue – de ônibus ou transporte priva-

do, a critério do cliente – para o Ca-

cique de Ramos, a dois quilômetros 

de distância, onde acontece uma 

roda de samba com feijoada no ter-

ceiro sábado de cada mês. Por lá, 

os visitantes podem conhecer um 

pouco mais dos 56 anos de história 

do bloco carnavalesco que revelou 

ícones da música brasileira como o 

grupo Fundo de Quintal e Zeca Pa-

godinho. E, claro, se esbaldar em 

um dos mais tradicionais símbolos 

da cultura do subúrbio carioca.

passeio 
dominical 
conduz os 
inteRessados 
em conheceR 
um pouco mais 
da cultuRa 
subuRbana

Largo da Penha
Projeto Guiadas Urbanas, domingo, às 10h
Tel: (21) 97108-1010
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Com mais de 100 aeronaves de 

diferentes épocas, o Museu Aeroes-
pacial, ou Musal, figura entre os mais 

impactantes do Rio, destacando-se 

uma réplica idêntica ao 14 Bis cons-

truído por Santos Dumont. O nível do 

acervo é tal que até o coração do pai 

da aviação, conservado em uma re-

doma de metal, está em exposição, 

em meio a maquetes, fartos docu-

mentos históricos e fotografias, trajes 

de voo, réplicas de personagens im-

portantes em tamanho real, arquivo 

bibliográfico com cerca de cinco mil 

obras e exibição de filmes. Do român-

tico planador, passando pelo antigo 

ESSAS 
MARAviLHOSAS 
MÁQUINAs 
VOADORAs

Museu exibe até o 
coração de Santos 
dumont conservado 
em redoma
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monomotor – o teco-teco – usado co-

mo táxi no interior do Brasil –, ao cé-

lebre DC-3, destinado ao transporte e 

tropas e paraquedistas, o visitante po-

de voar além da imaginação. 

Inaugurado em 1976 numa edi-

ficação de dois andares no Campo 

dos Afonsos, berço da aviação bra-

sileira, o museu reúne 12 salas te-

máticas retratando a evolução do 

setor no País – como a de armas, 

com mísseis, bombas e metralhado-

ras; a de simuladores; e a da exposi-

ção “A mulher na Força Aérea Brasi-

leira (FAB)” – e um hangar de restau-

ração. O museu reúne as principais 

aeronaves já operadas não só pela 

sede da Associação Carioca de Ae-

romodelismo (ACA), cujas mostras e 

competições constituem uma atra-

ção adicional ao visitante. Os shows 

aéreos têm a participação de unida-

des da Força Aérea, Exército, Mari-

nha e particulares. O ponto alto são 

as acrobacias realizadas pela Es-

quadrilha da Fumaça. Uma lancho-

nete e uma aeroloja de souvenirs 

completam as instalações.

FAB, como pelas aviações naval e a 

do Exército que a antecederam. 

Por intermédio de ações de in-

tercâmbio, o Musal, ao receber doa-

ções de aeronaves de grande impor-

tância, integra o roteiro museológico 

militar internacional. Em 2012, cinco 

se destacaram: um Boeing 737-200 

FAB VC 96, que transportou oito pre-

sidentes da República; um AT 26 Xa-

vante 4462, o primeiro da FAB, fabri-

cado em 1971; um AT-26A Impala; 

um U7 Seneca; um rebocador G-19 

Ipanema; e uma cabine do simula-

dor de voo do F-5E Tiger II. 

O museu promove exposições 

regulares de Aviation Art e abriga a 

Museu Aeroespacial 
De terça a sexta, das 9h às 15h. Sábados, 
domingos e feriados, das 9h30min às 16h
Avenida Marechal Fontenelle, 2.000  
Campo dos Afonsos
Tel: (21) 2108-8954
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galerias funcionam 
dentro de hospital 
psiquiátrico 

A ARTE E A 
INsANIDADE EM 
jAcAREPAGUá O Museu Bispo do Rosário  

Arte Contemporânea, em Jacare-

paguá, é o único do gênero que or-

ganiza suas exposições em três ga-

lerias instaladas nas dependências 

de um hospital psiquiátrico. O espa-

ço se destina a preservar 806 obras 

do filho de escravos internado na 

primeira metade do século XX, sob 

o diagnóstico de esquizofrenia. 
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Apesar de nunca ter frequen-

tado uma escola de pintura, Ar-

thur Bispo do Rosário desenvolveu 

seu próprio modelo estético – fre-

quentemente comparado ao fran-

cês Marcel Duchamp –, suscitan-

do o debate acerca da fronteira en-

tre a arte e a insanidade. Seu traba-

lho mais conhecido é o “Manto da 

Apresentação”, que na ótica do au-

tor revelaria a vestimenta que ele 

deveria trajar no dia do Juízo Final. 

O museu em sua homenagem 

foi aberto há 35 anos dentro do 

Complexo da Colônia Juliano Mo-

reira, unidade manicomial fundada 

em 1935 e que ainda hoje disponi-

biliza os tratamentos médicos, alia-

dos às atividades culturais. Além 

das exposições – que promovem 

um importante diálogo entre arte e 

psiquiatria, incluindo mostras de ou-

tros artistas –, o espaço desenvolve 

projetos como o Ateliê Gaia, que in-

centiva o trabalho lúdico dos usuá-

rios dos serviços de saúde mental. 

Há, também, iniciativas em par-

ceria com escolas das redes públi-

ca e privada, educadores, agentes 

de saúde e famílias da Zona Oeste, 

visando ampliar as práticas pedagó-

gicas da arte por meio do desenvol-

vimento de ações que produzam re-

lações de pertencimento e o desper-

Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea
De terça a domingo, das 10h às 17h
Estrada Rodrigues Caldas, 3.400 –  
Taquara, Jacarepaguá
Tel: (21) 3432-2402 

vam a exploração do território nas 

cercanias da instituição e a desco-

berta do patrimônio histórico, ar-

quitetônico e natural do entorno do 

Complexo.

tar de novos sentidos. “Existe uma 

potência na arte como transforma-

ção”, explica Raquel Fernandes, di-

retora do museu, que mantém ainda 

a Escola Livre de Artes, com a oferta 

de cursos gratuitos, voltados à inclu-

são da comunidade do entorno. 

Os visitantes do museu são con-

vidados a uma caminhada cultural, 

em percursos criativos que incenti-

as exposições 
pRomovem um 
impoRtante 
diálogo 
entRe aRte e 
psiquiatRia
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RiO TAMBéM TEM 
SEU pANTANAL

Passeio de barco 
na Barra desvenda 
bioma semelhante ao 
do Pantanal

Pantanal Carioca – Barra da Tijuca
Embarque: Ilha dos Pescadores ou  
ao lado do Shopping Barra Point 
Barra Water Shuttle (BWS)
Tel: (21) 3942-0209 e 99925-2547

Que tal conhecer a Barra da Ti-

juca por um ângulo diferente? O 

Pantanal Carioca – conjunto de 

sete ilhas em uma região de man-

guezal – é capaz de fazer qualquer 

um esquecer o estresse da cida-

de. Fauna e flora semelhantes ao 

bioma mato-grossense podem ser 

apreciadas em um passeio de bar-

co que dura de 40 minutos a uma 

hora pela Lagoa da Tijuca, parte in-

tegrante do Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá. O embarque é feito 

na Ilha dos Pescadores ou ao lado 

do Shopping Barra Point. 

O trajeto conquista pela navega-

ção tranquila, que permite observar 

os barquinhos, as casas coloridas 

e os animais que lá habitam. Capi-

varas, mergulhões e garças são fa-

cilmente avistados no percurso. O 

ponto alto, porém, é quando apare-

cem os jacarés-de-papo-amarelo – 

na lista de extinção do Ibama. Para 

completar, a Pedra da Gávea, impo-

nente no horizonte, dá as boas-vin-

das aos visitantes.

O passeio encanta as crianças, 

que se divertem admirando os ani-

mais em seu habitat natural, e os 

adultos, que podem completar 

o roteiro com uma paradinha em 

um dos restaurantes e bares das 

ilhas. A da Gigoia e a Primeira são 

as maiores da região, abrangendo 

igualmente as de São Jorge, Fan-

tasia, Ipê, Garças e da Pesquisa. 

Uma das referências, localizada na 

Ilha Primeira, é o Bar do Cícero, es-

pecializado em frutos do mar e fa-

moso por seus deliciosos pastéis.

E se você quer uma experiência 

ainda mais completa, há um per-

curso com duração de três horas, 

de 24 km, pelo Canal de Marapen-

di, Lagoa de Marapendi e Parque 

Natural Municipal de Marapendi, 

além, claro, da Lagoa da Tijuca e 

suas ilhas. Todo o Complexo Lagu-

nar da Barra é atendido pelo trima-

rã, embarcação com três cascos, 

que sai três vezes ao dia da doca 

da Praça Professor Souza Araújo, 

no Jardim Oceânico. 

dê UM RoLê
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O RiO PELO VLT

Projetado para solucionar pro-

blemas de mobilidade urbana no 

Centro do Rio, o Veículo Leve sobre 

Trilhos, mais conhecido como VLT, 

reduziu o fluxo de carros e ônibus 

na região, resgatando a tranquilida-

de e a harmonia que não se viam 

desde o século XIX, quando ain-

da circulavam os bondes. Silencio-

Passeio no 
bondinho moderno 
atravessa antigos e 
novos cenários 

Passeio de VLT 
Todos os dias, das 06h às 00h
Linha 1: do Aeroporto Santos Dumont à  
Praia Formosa, perto da Rodoviária Novo Rio
Linha 2: da Praça XV à Praia Formosa
Tel da concessionária: 0800-000-0858

que o trem faz à esquerda, a cami-

nho da Parada dos Museus. Nesse 

momento, há um aumento da sen-

sação de amplitude que a região 

ganhou após as obras de reurba-

nização. Para deixar a experiência 

ainda mais interessante, o cenário é 

composto pela Baía de Guanabara, 

com o Museu do Amanhã ao fundo 

e, à esquerda, o Museu de Arte do 

Rio (MAR). Ao todo, a Linha 1 con-

tém 19 paradas e se estende por 

cerca de 6 km. 

Já a Linha 2 circula da Praça XV 

à Praia Formosa, com paradas em 

Santo Cristo, Gamboa e Central. Nu-

ma extensão consideravelmente 

menor que a Linha 1, ela, em cerca 

de 2 km, liga o trem às barcas. O per-

curso cruza áreas tradicionais da ci-

dade e reúne um polo cultural, co-

mercial e gastronômico ao longo 

do centro histórico. Muitos dos mais 

de 500 achados arqueológicos das 

obras do VLT foram descobertos 

nessa área. O calçamento em pé-de-

moleque, datado do século XVIII, te-

ve um trecho de 15 m2 com 343 pe-

dras preservadas entre os trilhos do 

bonde na altura do número 13 da 

Rua da Constituição, por exemplo. 

Após o passeio no moderno 

bonde, recomenda-se um pulinho 

no Arco do Teles, para desfrutar de 

um dos muitos restaurantes e bares 

da região. A área foi revitalizada há 

cerca de dez anos, recuperando a 

beleza e o carisma do Rio Antigo. 
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so, esse moderno meio de transpor-

te leva seus passageiros a uma via-

gem onde passado e presente com-

partilham as mesmas paisagens. 

Filho do megaprojeto Porto Ma-

ravilha, que reurbanizou o entorno 

da Praça Mauá para os Jogos Olím-

picos de 2016, o VLT conta com du-

as linhas. A Linha 1 (Azul) vai do Ae-

roporto Santos Dumont à estação 

Praia Formosa (perto da Rodoviá-

ria Novo Rio). No percurso, que du-

ra cerca de meia hora, o passagei-

ro avistará o Museu do Amanhã e 

o AquaRio, o mega aquário público 

no bairro da Saúde. Um dos desta-

ques do trajeto está na curva suave 
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Criadas há 120 anos a.C. e trazi-

das ao Brasil pelos portugueses no 

período da colonização, as pipas 

são um passatempo simples e ba-

rato que atravessa gerações e per-

manece como parte da cultura dos 

bairros cariocas. Um dos locais mais 

tradicionais para praticar a atividade 

fica na Serra Alta, em Campo Gran-

de. Uma área que seria destinada 

para loteamento e teve o processo 

embargado na Justiça se tornou o 

destino mais popular entre pipeiros  

do Rio. Lá acontecem, aos fins de 

semana, festivais de pipa gratuitos 

que reúnem entre 50 e 100 pessoas 

de todas as idades. 

Pipeiros encontram 
em diferentes bairros 
espaços para o 
passatempo

RABIOLAs 
cARiOcAS

Figura icônica desse meio, Mau-

ro Pipeiro explica que o público vai 

muito além de crianças e adoles-

centes, sendo composto também 

por médicos, dentistas, advogados, 

oficiais e empresários. “Pipa move 

paixões. Nos festivais, reúnem-se 

gerações. Especificamente na Ser-

ra Alta, acontece o Festival de Pipas 

Rio x SP, que junta pipeiros dos dois 

estados. A edição de 2014 agluti-

nou aproximadamente 15 mil pes-

soas”, conta.

Bairros como Abolição, Água San-

ta, Maria da Graça, Cachambi, Inhaú-

ma e Marechal Hermes também pro-

movem festivais aos sábados e do-

mingos. E até mesmo campus de uni-

versidade vira território para empinar 

os papagaios de papel – caso da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), na Ilha do Fundão, cujo espa-

ço a céu aberto é ideal para que os 

praticantes alcancem os céus. 

Segundo Mauro, outro canto da 

cidade muito frequentado pela tur-

ma da pipa é o bairro de Gericinó, 

situado entre Bangu e Mesquita, na 

Zona Oeste. Na região, há uma área 

de preservação ambiental, de pro-

priedade do governo federal, em 

que, pelo menos uma vez ao mês, 

pessoas de diferentes partes da ci-

dade se reúnem para curtir o passa-

tempo. Já na Zona Sul, a opção ide-

al está no Aterro do Flamengo, espe-

cialmente às sextas, a partir das 18h, 

e aos domingos, durante todo o dia. 

Pipeiros
Estrada Serra Alta, 1322 – Campo Grande
Aterro do Flamengo 
APA do Gericinó
Contato Mauro Pipeiro
Tel: (21) 96974-8665
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Quem nunca pensou em fazer 

um passeio ao espaço sideral? Para 

crianças e adultos que adoram cos-

mologia e astronomia, a visita a um 

observatório da movimentação do 

sistema solar é sempre um progra-

maço. A maioria das pessoas igno-

ra, mas há no Rio um anfiteatro com 

um dos mais modernos sistemas de 

projeção digital da América Latina: 

o Planetário de Santa Cruz, numa 

área de 1.500 m2, ostentando uma 

cúpula de 12 metros de diâmetro.

O visitante poderá reconhecer 

as estrelas e planetas em um céu 

criado artificialmente e participar de 

uma emocionante viagem espacial 

simulada, com incríveis efeitos de 

imagem e som, a partir de um do-

mo semiesférico. O local – que re-

produz o céu visto da Terra a olho 

nu em qualquer latitude e em todas 

as épocas do ano –, inaugurado em 

2008, também é perfeito a que es-

tudantes e professores desenvol-

vam seus conhecimentos na área 

de astronomia e ciências afins. São 

oferecidos diversos tipos de ativida-

des que atendem às necessidades 

e interesses de cada grupo. Tudo is-

Uma viagem ao 
espaço sem sair de 
Santa Cruz 

BEM-vindO  
AO CÉU

tífica e à oferta de lazer cultural de 

qualidade na Zona Oeste para to-

das as idades. Ele abriga a mostra 

“Filhos do Sol, Filhos da Lua, o Céu 

e o Tempo para os Povos Nativos 

das Américas”, contemplando a cul-

tura dos povos indígenas. Está divi-

dida em três áreas: os calendários, a 

relação entre o céu e a Terra e a et-

noastronomia no Brasil. 

A visita às exposições e Sessões 

de Cúpula são disponibilizadas pa-

ra grupos de, no mínimo, 15 pes-

soas, mediante agendamento pré-

vio, que deve ser feito de segunda a 

sexta, das 10h às 17h.

so coordenado por profissionais al-

tamente capacitados. 

Além das Sessões de Cúpula, o 

Planetário abre ao público visitas às 

exposições. Em Santa Cruz, estão 

disponíveis as obras “14 Bis”, “O Sis-

tema Solar” e “Astronomia na Esco-

la”, além do Museu de Ideias (locali-

zado na Cidade das Crianças), total-

mente voltado à abordagem cien-

Planetário de Santa Cruz
Km 1 da Rodovia Rio-Santos
Tel: (21) 2088-0537
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dê UM RoLê

Não só o nordeste brasileiro os-

tenta piscinas naturais incríveis. O 

carioca também tem a oportunida-

de de desfrutar de águas cristali-

nas bem no seu quintal. Um ótimo 

exemplo está na Praia do Secreto, 

recanto escondido entre a Praia da 

Piscina natural 
próxima à praia 
de grumari é pura 
sedução

pARAísO EM 
MiniATURA 
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sas dos frequentadores. O nome da 

praia remete ao mistério que cerca 

sua localização, que não a deixa ser 

avistada da Avenida Estado da Gua-

nabara, conexão entre o Recreio 

dos Bandeirantes e Grumari. 

Para chegar à piscina natural, o 

caminho mais fácil, quando o mar 

não está de ressaca, se dá a par-

tir da Praia da Macumba, de onde 

é possível alcançá-la pelas rochas 

laterais. Outra alternativa é estacio-

nar o carro ou a bicicleta no Miran-

o nome da 
pRaia Remete 
ao mistéRio 
que ceRca sua 
localização

te do Roncador, no trajeto para a 

Prainha, e ir a pé por cinco minutos 

em uma estreita calçada à beira da 

avenida. Uma placa de “Perigo – ris-

co de morte” avisa que o aventurei-

ro chegou à entrada de uma peque-

na trilha, de dificuldade leve, que dá 

acesso à praia. 

A plaqueta não traz o alerta à toa. 

Ao fim do percurso, há uma desci-

da bem íngreme, oferecendo risco 

real de acidente. “É importante to-

mar cuidado nessa parte, visto que 

é fácil deslizar no paredão de pe-

dras. Para quem não conhece o ca-

minho, recomendo ir ao lado de um 

guia”, explica Alan Lopes, bombei-

ro do grupamento do Recreio dos 

Bandeirantes. E atenção à maré: 

quando está alta, a piscina some; se 

muito baixa, o paraíso se torna ape-

nas uma faixa de areia.

Macumba e a Prainha, com cerca 

de 12 metros de extensão por cinco 

de largura. Esse paraíso em minia-

tura se encontra protegido por uma 

grande rocha e uma série de pedre-

gulhos circundantes,

Pouquíssimo conhecido, o lo-

cal vem conquistando, devagar, de-

vagarinho, mais admiradores, gra-

ças a sua irradiação de tranquilida-

de e paz, já que o único barulho au-

dível é o das ondas e o das conver-

Praia do Secreto
Entre a Praia da Macumba e a Prainha
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MICHAEL 
é cOiSA 
nOSSA

Onze de fevereiro de 1996. Nes-

se dia, a história da comunidade 

Santa Marta mudou para sempre, 

quando o Rei do Pop, Michael Ja-

ckson, desembarcou no morro pa-

ra gravar parte do clipe “They don’t 

care about us”, causando alvoro-

ço na cidade, mas principalmente 

no local. Em 2010, essa passagem 

marcante foi celebrada com a inau-

guração de uma estátua em tama-

nho natural (1,86m), feita em bronze 

pelo cartunista Ique e instalada na  

hoje internacionalmente conhecida 

Laje do Michael Jackson.

O monumento virou parada obri-

gatória de cariocas e turistas que 

Para matar a fome, bem em frente à 

laje, há o Bar do Assis, a opção mais 

recomendada para comer petiscos 

bebendo uma cerveja gelada. Além 

da selfie com Michael, é possível le-

var para casa uma lembrança do 

passeio na loja de suvenires. 

Diversos famosos, como Madon-

na e Alicia Keys, já conheceram o 

ponto turístico, assim como atletas 

que vieram ao Rio para a Olimpíada, 

em 2016. Para a guia Salete Martins, 

que trabalha há sete anos na função 

de mostrar os melhores locais da 

Santa Marta, a visita de Michael Ja-

ckson mudou a história da comuni-

dade. “O mundo nos descobriu por 

causa da presença dele. A estátua 

impulsionou o turismo aqui dentro e 

transformou a vida de muitas pesso-

as na comunidade”, afirma.

Estátua marca a 
passagem do Rei 
do Pop pelo morro 
dona Marta

Laje do Michael Jackson
Acesso pela Rua São Clemente  
(altura do número 307 – em frente posto Shell) 
Praça Corumbá – Botafogo

A
L

E
X

A
N

d
R

E
 M

A
C

iE
iR

A
 /

 R
io

T
U

R

desejam conhecer a comunidade, a 

primeira do Rio a receber uma Uni-

dade de Polícia Pacificadora (UPP). 

Além da estátua, o espaço exibe 

ainda um mosaico do cantor con-

cebido pelo artista plástico Rome-

ro Britto.

Para chegar à laje, os visitantes 

dispõem de três opções: a pé, de 

táxi (até certo ponto) ou pelo pla-

no inclinado, inaugurado em 2008, 

que oferece a chance de apreciar 

aos poucos o visual da cidade que 

o Santa Marta proporciona. O siste-

ma sobre trilhos, gratuito, tem 5 es-

tações. É preciso saltar na estação 

3, fazer baldeação para outra linha 

e depois descer na estação 4. Todo 

o trajeto demora aproximadamente 

sete minutos. 

Quem chega ao local se depara 

com uma vista de tirar o fôlego: um 

pouco da praia de Copacabana, as 

cadeias de morros da Zona Sul e ain-

da o Cristo Redentor, bem próximo. 
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Mirante descortina 
vista de praias, Lagoa, 
Morro dois irmãos e 
Corcovado

RiO 360 gRAUs tões-postais cariocas, numa vista de 

360°: Praias de Ipanema e Leblon, 

Lagoa Rodrigo de Freitas, Morro 

Dois Irmãos, Ilhas Cagarras, um pe-

daço do Arpoador e de Copacaba-

na e Corcovado. 

Para chegar ao Mirante da Paz é 

bem fácil, sobretudo para quem vem 

de metrô. Basta seguir até a Estação 

Siqueira Campos, a última da linha 1, 

e descer pela saída do Complexo Ru-

bem Braga, que vai dar diretamente 

no elevador panorâmico de acesso. 

Um agente controla as subidas e des-

cidas, das 5h até meia- noite, e moni-

tores auxiliam os turistas, diariamen-

te, de 9h às 18h. Se a fome bater, ain-

da há ali pertinho, na entrada da co-

munidade, o bar da Bica, conhecido 

por seus pastéis de carne e queijo.

Mirante da Paz
Acesso: esquina das ruas Barão da Torre e  
Teixeira de Melo, em Ipanema
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Do alto, o Rio se mostra em seu 

sinuoso esplendor. Montanhas, mar,  

lagoa. Não, desta vez, você não su-

biu o Pão de Açúcar nem o Corco-

vado. Está no Mirante da Paz, um 

sistema composto por duas torres 

com elevadores panorâmicos, es-

cadarias e grandes passarelas que 

fazem a ligação de Ipanema e a es-

tação de metrô Siqueira Campos 

com as comunidades de Cantaga-

lo, Pavão e Pavãozinho. 

A obra valorizou a cultura cario-

ca: a Bossa Nova, por exemplo, foi 

homenageada por meio de um am-

plo painel na entrada do metrô, com 

texto de Ruy Castro. À medida que 

os visitantes sobem seus 64 me-

tros, apresentam-se famosos car-
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ARVRãO é O POnTO 
ALTO dO vidiGAL

observatório 
privilegiado 
da imensidão 
oceânica

 Mirante do Arvrão
Acesso por mototáxi ou Kombi na entrada  
do Vidigal

Localizado na Zona Sul, entre o 

Leblon e São Conrado, o Vidigal abri-

ga, em seu ponto mais alto, o Miran-
te do Arvrão, que dá acesso a uma 

das mais arrebatadoras paisagens 

da cidade. O espaço, formado por 

uma pracinha e um deck, descortina 

uma vista privilegiada da hipnotizan-

te imensidão oceânica das praias de 

Ipanema, Leblon, Arpoador e um tre-

cho da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

O nome se inspira na grandiosa 

árvore que resiste na área desmata-

da desde as primeiras décadas do 

século 20. De tão exuberante, pode 
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ser vista ainda do asfalto, servindo 

de referência a moradores e visitan-

tes. “É impossível para quem conhe-

ce o Arvrão não se encantar com o 

visual — o ponto alto da excursão ao 

Vidigal, capaz de convencer alguns 

turistas a se mudarem para o bairro”, 

explica a guia de turismo Ana Lima.

Lá de cima, observa-se quase a 

totalidade das três mil habitações 

do morro. A beleza contemplada do 

Arvrão transformou o local em pal-

co de apresentações artísticas e cul-

turais, além de set de gravações de 

longas nacionais, como o filme “Mais 

Forte que o Mundo”, sobre o luta-

dor Clodoaldo Silva. É também redu-

to de badaladas festas noturnas que 

agitam a night carioca. 

O caminho até o mirante consti-

tui um evento à parte: seja de moto-

táxi ou Kombi, a partir da entrada do 

Vidigal, o itinerário começa pela mo-

vimentada avenida principal, passa 

pelas estreitas e coloridas vielas de 

pedra portuguesa e chega, afinal, ao 

trecho a pé, onde o acesso ao deck 

se dá pelos degraus com corrimãos 

— uma ajuda e tanto. No topo do 

morro, uma parede grafitada abra-

ça carinhosamente os visitantes: se-

ja bem-vindo ao Arvrão. Eles podem, 

então, tomar uma caipirinha e comer 

um petisco no Bar da Laje, que, oca-

sionalmente, oferece ainda uma tri-

lha sonora para o passeio, com apre-

sentações de música ao vivo. E, qui-

çá, dar uma esticadinha e dormir por 

lá mesmo, no hostel que leva o mes-

mo nome do espaço. 
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AnúnciO 4Tempos 
difíceis

Judiciário resiste à crise f inanceira  
e política que assola o estado do Rio

2018

CONHEÇA O TJ-RJ, 
SEUS JUÍZES  

E SUAS DECISÕES

ADQUIRA O SEU EXEMPLAR:
www.conjur.com.br  l  (11) 3094-7489 

Uma ferramenta essencial  
para quem tem causas a defender



80 

Cariocas fanáticos costumam di-

zer que a vista para o Rio de Janeiro 

é o que as terras fundadas pelo ca-

cique Arariboia tem de mais bonito. 

Quem desejar conferir essa máxima 

não pode deixar de ir ao Parque da 
Cidade de Niterói, onde um miran-

te proporciona a visão panorâmica 

da Baía de Guanabara, Pão de Açú-

car, Cristo Redentor e Pedra da Gá-

Parque além-mar 
revela uma explosão 
de cartões-postais

A VIsTA MAiS 
ESPETAcULAR dA cidAdE
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vea, entre outros pontos famosos. O 

acesso ao parque pode se dar por 

carro, bike ou a pé. As duas últimas 

opções exigem um bom preparo fí-

sico, pois as subidas são bastante 

íngremes.

Inaugurado em 1976, o espa-

ço se localiza em uma área de pre-

servação ambiental (APA), no alto 

do Morro da Viração, em São Fran-
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É possível chegar ao parque de 

carro, a partir da Rotatória Quintino 

Bocaiúva, no final da Praia de São 

Francisco/Charitas, seguindo a Ave-

nida Taubaté até o final e virando à 

esquerda, onde uma placa indica o 

início da subida, que dura apenas 

cinco minutos. De ônibus, pode-se 

pegar qualquer um que vá até o fim 

da praia e, depois, percorrer a pé o 

mesmo trajeto – íngreme e com cur-

vas fechadas, que exige uma cami-

nhada de cerca de vinte minutos.

Parque da Cidade de Niterói
Diariamente, das 7h às 18h (no verão fecha às 19h)
Estrada da Viração, s/n° – São Francisco, Niterói
Tels: (21) 2711-3266 e 0800-282-7755

cisco. Atrai os mais diversos pú-

blicos, desde famílias inteiras até 

aventureiros que vão se “jogar”, li-

teralmente, de parapente, a partir 

de uma das duas rampas de sal-

to (é possível fazer um voo com 

instrutores) ou caminhar pelas tri-

lhas. Por volta das 17h30, aumenta 

a quantidade de pessoas na pista 

de parapente. Ciclistas, turistas na-

cionais e estrangeiros, casais apai-

xonados, todo mundo assiste bo-

quiaberto ao sol se escondendo 

no horizonte. Os fotógrafos mais 

experientes também frequentam o 

local em busca do melhor ângulo 

para o registro.

Outros esportes chamam a 

atenção e garantem boas doses 

de adrenalina e endorfina, como o 

Downhill, o Enduro/All Mountain e 

o XC. As pistas compartilhadas tor-

nam a atuação dos atletas eletrizan-

te. Às vezes, há aulas de ioga para 

deixar o pessoal mais concentra-

do e relaxado. Nos finais de sema-

na, o programa pode incluir um café 

da manhã de dar água na boca – e 

diante daquela vista cinematográfi-

ca. O restaurante Sierra & Mar ofere-

ce um buffet, a preço fixo, com de-

lícias preparadas na hora, como ta-

piocas e omeletes recheadas à es-

colha do cliente. 
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fOTO dE 
MEnTiRinHA é 
A divERSãO dE 
GUARATiBA

Depois de subir uma trilha por 

cerca de 40 minutos — de tirar o fôle-

go —, chega-se ao mirante da Pedra  
do Telégrafo, a 354 metros de al-

titude, em Barra de Guaratiba, pa-

ra apreciar a imensidão do oceano 

Atlântico. E ainda fazer uma graça 

para impressionar os amigos: tirar 

uma foto em que você parece estar 

correndo o sério risco de cair de um 

penhasco fatal. Pura ilusão de ótica, 

já que, a apenas um metro abaixo, 

há um platô firmíssimo. 

A trilha começa na escadaria da 

Igreja Nossa Senhora das Dores, em 

frente à Praia Grande, num local co-

nhecido como Caminhos dos Pes-

cadores. Muito cuidado, porque 

não há placas indicando a subida. 

Porém, é possível pedir informações 

nos quiosques vizinhos (dá para ir 

sem a ajuda de guias, encontrados 

no bairro, só consultando o pesso-

al já mais escolado que segue pelo 

mesmo trajeto, mas a prudência re-

comenda juntar um grupo).

Passada a igreja, setas amare-

las na escadaria e, mais adiante, 

placas de madeira sinalizam a dire-

Pedra do Telégrafo 
tem também uma 
vista deslumbrante 
para o mar
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Pedra do Telégrafo 
Seguir a Estrada Roberto Burle Marx até chegar ao 
centrinho de Barra de Guaratiba

ção para a Pedra e as praias. Mes-

mo assim, é preciso estar atento e 

forte para não se perder. Após os 

tais puxados 40 minutos de cami-

nhada, a placa “Pedra do Telégra-

fo” indicará que valeu a pena cada 

gota de suor para alcançar aquele 

precioso destino. 

O clima mais ameno aconselha 

fazer o passeio de manhã cedo. En-

tretanto, se a ideia é ir na parte da 

tarde a fim de contemplar o apai-

xonante pôr do sol, que não se des-

cuide do horário de volta, para evi-

tar pegar a trilha no breu. Em ambos 

os casos, o checklist — com água 

(não há nenhum ponto de venda no 

caminho), caixinha de primeiros so-

corros, repelente etc. — deve incluir 

uma lanterna de mão ou de cabe-

ça com pilhas reservas. Em tempo: 

o Morro do Telégrafo recebeu esta 

denominação por abrigar uma esta-

ção militar de comunicação durante 

a Segunda Guerra Mundial.

a gRaça é 
tiRaR uma foto 
em que você 
paRece estaR 
coRRendo o 
séRio Risco 
de caiR de um 
penhasco fatal
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fEIjOADA E SAMBA 
cOMO nOS vELHOS 
TEMPOS

No casarão em um ponto alto de 

Laranjeiras, com jeito de um paca-

to logradouro do interior, o Arma-
zém do Cardosão, na batalha há 

nha, ideal para quem vai com crian-

ças. Tudo com uma vista esplendo-

rosa para o Cristo Redentor.

O cardápio é repleto de iguarias 

clássicas de botequim, como pas-

téis, empadas, gurjões de peixe, lin-

guiça calabresa e sardinhas — além 

de cerveja gelada e cachaças, ex-

postas na parede. Fora a feijoada, 

servida aos sábados e considerada 

uma das melhores da cidade, tam-

bém tem boa saída a porpeta car-

dosão, à base de carne moída e ale-

crim, escoltada por mostarda escu-

ra. O bobó de camarão, o filé de lin-

guado e a moqueca fazem igual-

mente grande presença. Na hora da 

sobremesa, uma bombonière de vi-

dro antiga é passada de mesa em 

mesa com os brigadeiros da casa. 

Por trás de um dos 14 estabele-

cimentos agraciados pela Prefeitura 

com o título de Patrimônio Cultural 

Carioca, acontece uma roda de sam-

ba no último sábado de cada mês, 

na quadra da Associação de Mora-

dores do Alto Laranjeiras, conheci-

da como Quadra do Cardosão. Os 

trabalhos são abertos às 16h, com 

grupos de chorinho. Quando a noi-

te cai, assumem o comando da festa 

músicos do bloco carnavalesco Re-

barbas, que animam a galera até as 

23h. Há, ainda, jam session todas as 

terças-feiras. Para os que têm dispo-

sição, dá para subir a pé, curtindo o 

casario e a vista da cidade. 

Armazém do 
Cardosão anima 
uma “cidadezinha 
do interior”

Armazém do Cardosão 
Terça a sexta-feira, das 9h às 23h. Sábado, das 10h 
às 23h. Domingo, do meio-dia às 20h
Rua Cardoso Júnior, 312 – Laranjeiras
Tel: (21) 2225-3493
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mais de sete décadas, oferece um 

típico programa carioca: a dobradi-

nha entre feijoada suculenta e roda 

de samba. Nesse misto de mercea-

ria de secos e molhados e boteco, 

não há espaço interno reservado 

aos clientes: as mesinhas estão es-

palhadas na calçada e nos fundos 

do estabelecimento — uma área 

aberta, bem ao lado de uma praci-
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O melhor amigo do seu filho é o aprendizado.
Matricule seu filho na Maple Bear: uma escola bilíngue 
de verdade, com metodologia canadense. Aqui, seu filho 
desenvolve a paixão pelo aprendizado, e se prepara 
para uma vida de sucesso no Brasil e no exterior.

O QUE SEUS FILHOS APRENDEM AQUI, 
ELES LEVAM PARA TODA VIDA.

 
AGENDE UMA VISITA
www.maplebear.com.br 
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Nada como conversar com ami-

gos em um bom botequim, toman-

do uma cerveja gelada, emborcada 

com tira-gostos de alta qualidade. 

Isso fica ainda melhor se o ambien-

te remeter ao Rio do início do sécu-

lo XX. Gostou da ideia? Então é só ir 

a Santa Teresa e procurar o Arma-
zém São Thiago, também conheci-

do como Bar do Gomez. 

Fundado pelo imigrante espa-

nhol Jesus Pose Garcia, o estabe-

lecimento — cujo nome se deve a 

Santiago de Compostela, cidade 

próxima a San Cristobal de Cornei-

ra, terra natal do proprietário — co-

meçou como um armazém sofisti-

cado em 1919. Vendia vinhos im-

portados, bacalhau e azeites es-

panhóis e portugueses, atenden-

do a famílias tradicionais do bairro. 

Com o advento das redes de su-

permercados, que tinham preços 

abaixo dos praticados no local, o 

Armazém foi se convertendo em 

um botequim. 

Ao passar do tempo, algumas de 

suas composições estéticas foram 

BOTECO cEnTEnáRiO  
nO ALTO dE SAnTA

Uma viagem à 
boêmia do começo 
do século XX 

goSToSURAS
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se perdendo, até que, em meados 

de 2005, houve uma reforma no in-

tuito de recuperar a arquitetura da 

época da inauguração. Fotos e do-

cumentos datados de 1923 ajuda-

ram a restauração de todos os mó-

veis e utensílios. À época, uma das 

características do atual Bar do Go-

mez — como ficou conhecido após 

a chegada à casa do sobrinho de 

Garcia, José Gomez Cantorna, em 

1955 — era vender fiado (os clien-

tes tinham suas despesas anota-

das num caderninho para paga-

mento no fim do mês). Isso aconte-

cia com frequência, porque os habi-

mais bucólicos e boêmios da cida-

de do Rio de Janeiro”. Lá, você po-

de degustar tacos de bacalhau do 

Porto fritos no azeite, truta defuma-

da com torradas, carne seca acebo-

lada com aipim frito, bacalhau à ne-

greira, croquete alemão, camarão 

frito com molho tártaro e linguiça 

Salamanca (tipo espanhola), entre 

outras delícias. 

tués locais se tornavam amigos de 

Seu Gomez. Mas como diz o ditado 

“amigos, amigos, negócios à parte”, 

a prática acabou, e uma placa com 

os dizeres “fiado nunca mais” garan-

te o fim do pendura. 

As mesas espalhadas pelo salão 

abrigam tribos diversas, desde fre-

gueses antigos a jovens e turistas 

atraídos pela cena retrô do bar. Ali 

está, como o próprio site do Arma-

zém São Thiago define, “o verdadei-

ro espírito de um botequim (...), que 

resulta sempre em uma conversa 

descontraída e uma forma especial 

de conhecer melhor um dos bairros 

Armazém São Thiago
Segunda a sábado, das 12h a 0h
Domingo das 12h às 22h 
Rua Áurea, 26 – Santa Teresa
Tel: (21) 2232-0822
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Numa esquina da Rua Custódio 

Nunes, em Ramos, um enorme toldo 

verde e vermelho — cores da ban-

deira da “terrinha” — e o tradicional 

galo de Barcelos convidam ao delei-

te do clima tranquilo e das delícias 

do Bar da Portuguesa. Paulo Go-

mes, o Paulinho, comanda a casa 

aberta por seu avô em 1968 e que 

teve entre os clientes Pixinguinha, 

Vinicius de Moraes e Baden Powell. 

“Pixinguinha morava em uma casa 

ao lado do bar. Ele vinha de pijama 

Com os melhores 
petiscos da “terrinha”, 
bar é hors concours 
no subúrbio carioca

EMBAixAdA  
dE pORTUgAL  
EM RAMOS

F
o

T
o

S
: R

o
d

R
ig

o
 M

ig
U

E
Z

goSToSURAS



89 

pixinguinha 
ia de pijama 
ao baR da 
poRtuguesa 
tomaR 
ceRveja

de outros bairros — todos atrás dos 

quitutes que saem da cozinha com 

uma rapidez impressionante. Cro-

cante por fora e macio por dentro, fei-

to com receita original da terra de Pe-

dro Álvares Cabral, o bolinho de ba-

calhau é pedida certeira nesse gra-

cioso cantinho de sabores do Rio. 

O tradicional peixe salgado do 

Atlântico — do bom mesmo, o ver-

dadeiro Gadus morhua — brilha tam-

bém em fritadas, punhetas e na pre-

miada salada com grão-de-bico, 

maçã e palmito, que ficou em se-

gundo lugar no concurso Comida 

di Buteco de 2015. “A gente gosta 

de ser boteco mesmo. Queremos 

dar conforto ao público, mas sem 

deixar de lado a nossa identidade”, 

complementa Paulinho.

aqui todos os dias tomar uma cerve-

ja”, lembra ele. Em sua homenagem, 

o músico ganhou até uma estátua 

de bronze à entrada.

E não só o icônico flautista e sa-

xofonista batia ponto no local. Na sa-

ída do histórico Cacique de Ramos, 

artistas como Beth Carvalho, Zeca 

Pagodinho e Paulinho da Viola tam-

bém eram figuras fáceis de encon-

trar com um copinho em uma mão e, 

às vezes, o violão ou cavaquinho na 

outra. O típico boteco de subúrbio 

do Rio já teve mesa de sinuca, ca-

chaça a metro e um grande balcão 

em que se vendia de tudo um pou-

Bar da Portuguesa
Terça a quinta, das 17h30 às 23h30. Sexta, das 
17h30 à meia-noite. Sábado, das 11h às 19h. 
Domingo, das 11h às 17h
Rua Custódio Nunes, 155, loja D – Ramos
Tel: (21) 3486-2472

co, de pipa a carne. Em 1988, uma 

reforma deixou o perfil de frequên-

cia mais familiar, porém sem perder 

as raízes boêmias, jamais! 

Hoje, o estabelecimento abre 

apenas à noite nos dias úteis e tam-

bém à tarde nos fins de semana, 

quando costuma receber visitantes 
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BATATA dE 
MAREcHAL 
nA LAPA dO 
SUBúRBiO

Mítica entre os frequentadores, a 

batata frita do Seu Ademar, conhe-

cida como a Batata de Marechal, 
bomba na Zona Norte há mais de 

três décadas. São nada menos que 

sete mil quilos do tubérculo por se-

mana, em porções gigantescas, que 

transbordam as quentinhas, onde 

vêm servidas — tão cheias que rece-

bem o reforço de uma sacola plás-

tica para que nenhum palito acabe 

quentinha, 
abarrotada da 
guloseima,  
é a sensação da 
Zona Norte

Batata de Marechal
Diariamente, a partir de 16h até a madrugada 
Rua João Vicente, 1.543 – Marechal Hermes

desperdiçado no chão. Bacon, lin-

guiça calabresa, queijo e frango po-

dem incrementar ainda mais o já far-

to acepipe, que tem preços bem 

convidativos. 

No carrinho de batata frita mais 

famoso do Rio, localizado perto da 

Estação Supervia de Marechal Her-

mes (conhecido como a “Lapa do 

subúrbio”), o comerciante chega a 

vender uma tonelada do produto 

em uma única noite. O recorde his-

tórico aconteceu durante as Olim-

píadas de 2016, quando saiu 1,4 to-

nelada em apenas um dia do even-

to! E se você pensa que ele traba-

lha com produtos congelados, na-

da disso: somente in natura. E, em-

bora descascadas em máquina, o 

corte em tirinhas é feito à mão pelo 

próprio dono e seus colaboradores. 

E como Seu Ademar alcançou 

tamanho sucesso? Depois de várias 

tentativas fracassadas de comércio 

de rua, ele investiu módicos R$ 8 na 

compra de um saco do tubérculo 

para fritar. Depois disso, o negócio 

foi crescendo exponencialmente. 

Por isso, sua rotina agitada: começa 

a trabalhar às 16h e segue até o co-

meço da madrugada. Não é raro ver 

filas formadas para experimentar es-

sa megagostosura. Para completar, 

os visitantes podem se sentar no 

bar ao lado para beber uma cerve-

ja ou refrigerante e comer, tranquila-

mente, sua porção do aperitivo. 
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Na esquina da Rua Conceição 

com a Rua Júlia Lopes, no Centro 

do Rio, um achado: o Botequim do 
Joia. O estabelecimento carrega 

mais de 100 anos de tradição, ten-

do sido inaugurado, como Café e 

Bar Rio Paiva, em 1909. Só passou 

a ser chamado pelo nome atual a 

partir da década de 80, quando Seu 

Joia assumiu o comando do bar do 

Comidinha caseira em 
ambiente retrô 

jOIA cARiOcA pai. O boteco perdeu seu patriarca 

em 2007 e quase foi à falência. Gra-

ças a um esforço coletivo, promovi-

do por amigos e fregueses, conse-

guiu manter as portas abertas. 

Adotado como símbolo da bo-

emia carioca, foi eleito, em dezem-

bro de 2011, Patrimônio Imaterial da 

Cidade do Rio de Janeiro. O negó-

cio hoje é gerenciado pela simpáti-

ca dona Alayde, viúva do seu Joia, 

e conta com frequentadores assídu-

os, que dizem não trocar por nada 

as delícias caseiras oferecidas por 

ela, como o frango com quiabo e a 

deliciosa feijoada. 

O menu fica estampado em um 

quadro negro, bem na entrada do 

botequim, anunciando as especia-

lidades do dia. Quem aprecia comi-

da caseira e busca preços em con-

ta, vai gostar dos carros-chefes da 

casa. Entre eles, dobradinha, car-

ré com batata e o famoso paio com 

caldo de feijão, acompanhado de 

farofa de ovos e arroz.

O ambiente é rústico e aconche-

gante, equipado com mesinhas de 

madeira. Em meio à decoração úni-

ca, composta por paredes verdes 

enfeitadas com pôsteres do clu-

be do Botafogo, beldades nuas, fil-

mes nacionais e antigas propagan-

das de refrigerante, é possível viajar 

no tempo, contemplando o ambien-

te retrô do bar e ouvindo as histórias 

dos fiéis fregueses, ao lado de uma 

cerveja bem gelada, servida nos tra-

dicionais copinhos americanos.

Botequim do Joia 
Diariamente, de 10h às 2h
Rua Júlia Lopes de Almeida, 26 – Centro
Tel: (21) 2263-0774

F
E

L
iP

E
 C

o
R

R
E

A



92 

A viagem pode começar a bor-

do do trem da SuperVia ou pela Li-

nha Amarela, para aqueles que pre-

ferem ir de carro até o bairro da Pie-

dade, em busca de uma verdadeira 

farra comestível. É nesse subúrbio 

carioca, espaço democrático reple-

to de diversidade, que o Cachorrão 
da Violante faz jus ao aumentativo 

para o prosaico hot dog. 

Lá, a salsicha — ou linguiça — 

de impressionantes 35 centímetros 

quase desaparece sob uma monta-

nha de ingredientes, do milho verde 

ao ovo de codorna, das passas às 

azeitonas. O toque final? Farta co-

bertura de queijo ralado, batata pa-

lha e uma profusão de molhos. Pa-

ra quem quer fugir do tradicional, 

Cachorrão da 
Violante tem salsicha 
de 35 cm

O pODRãO GOURMET 
dA PiEdAdE
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cachorro quente de filé de peito de 

frango.

De tão badalado, o incrementa-

díssimo clássico da gastronomia de 

rua já foi apreciado inúmeras vezes 

pelo ex-prefeito do Rio, Eduardo Pa-

es, que, em suas visitas às cercanias 

do bairro, sempre pedia a seus as-

sessores uma paradinha básica pa-

ra degustar o lanchão. A história é 

contata, com orgulho, pelo próprio 

dono do negócio, Walmir Ferreira 

(ou Walmir Cachorrão, como gosta 

de ser chamado). Quando não po-

dia comparecer à loja, o alcaide fa-

zia um extenso pedido e o mandava 

entregar em seu gabinete de traba-

lho — sim, para maior comodidade 

da fiel clientela, a casa também ope-

ra com sistema de delivery. 

E as bombas calóricas não pa-

ram por aí, como prova o Max Bur-

gão, petardo acompanhado de 

queijos, molhos e bacon e capaz, di-

zem, de saciar a voracidade de qua-

tro famintos. Os fãs de uma batata fri-

ta crocante ou de um milkshake bem 

cremoso também encontram no Ca-

chorrão da Violante o destino certo. 

Para aproveitar ainda mais o progra-

ma, a dica é conhecer a gótica Igre-

ja do Divino Salvador, a poucos me-

tros do estabelecimento. E os torce-

dores de futebol que vão ao voltam 

do Estádio Nilton Santos também 

podem dar um pulo por lá, já que o 

famoso Engenhão fica uma estação 

antes, a Engenho de Dentro. 

goSToSURAS

Cachorrão da Violante 
Diariamente, das 18h à meia-noite. 
Rua Bernardino de Campos, 28 – Piedade
Tel: (21) 3181-7848
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que TRANSFORMAM
Ideias

o FUTURO

Comunicação 
com QI elevado
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Misto de bistrô e bar 
funciona em anexo 
a uma simpática 
livraria 

Há 14 anos, o barista Yansel Galin-

do, pertencente a uma família envol-

vida com livrarias e sebos, recebeu 

um chamado de sua mãe: criar, pró-

ximo à entrada de sua Antiqualhas 

Brasileiras — que já funcionava há 25 

anos no mesmo endereço no Centro 

—, um pequeno café. Convite feito e 

aceito. O Café do Bom Cachaça  

da Boa, misto de bistrô e bar insta-

lado num imóvel tombado pelo pa-

trimônio histórico, serve tanto café 

gourmet quanto cachaças e cerve-

jas artesanais”, afirma Galindo, que 

se dedica a conhecer em profundi-

dade os produtos vendidos no local 

para oferecer ao seu público bebi-

das acompanhadas de informação. 

cAfé & CACHAÇA 
Só nA cARiOcA

a caRta de 
cachaças tem 
mais de 100 
Rótulos
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Quem é de café tem como op-

ções, entre várias outras, o “Expres-

so Tudo em Cima”, com cachaça, 

aromatizante de amareto, chan-

tilly e um financier em cima; o “Mo-

chaccino Especial”, expresso com 

chocolate europeu cremoso, ca-

nela e leite vaporizado”; o “Capuc-

cino gelado”, expresso duplo gela-

do batido com leite, chocolate em 

pó, canela e um toque de cacha-

ça, decorado com chantilly, cane-

la e grãos de café; e o “Submarino”, 

uma bola de sorvete de creme mer-

gulhada no expresso aromatizado 

com amareto. Já a carta de cacha-

ças, com mais de 100 rótulos, inclui 

xa no pão australiano. Se o apeti-

te exigir pratos mais consistentes, 

há o frango com molho de cerveja 

preta e salada verde e a carne se-

ca com cebola e batata baroa en-

tre as alternativas. Para adoçar o re-

pasto, Sorvete Brasil (100% natural 

e isento de gordura hidrogenada) e 

doce cremoso de colher (goiaba-

da ou mangada acompanhada de  

cream cheese).

a Bocaina, Coqueiro envelhecida, 

Engenho Real, MC Boa Vista amen-

doim e Rainha do Vale, servidas em 

doses puras ou caipirinhas. 

Para acolitar os líquidos, a lista é 

extensa. De petisco, linguiça em ca-

racol recheada de provolone, mini

-hambúrguer de picanha ao molho 

barbecue ou torradinhas de pão de 

queijo com parmesão, gratinadas 

no forno. Ou comidinhas como qui-

che de shitake com legumes e mi-

niempadão de palmito; e sanduí-

ches — do lagarto com queijo, alfa-

ce, tomate e azeite extravirgem no 

pão ciabatta ao queijo emmental, 

peito de peru light e pasta de amei-

Café do Bom Cachaça da Boa 
Segunda a sexta, das 10h às 20h
Sábado, das 10h30 às 14h30
Rua da Carioca, 10 – Centro, Anexo à livraria 
Antiqualhas Brasileiras
Tel: (21) 2509-1018
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Referência 
gastronômica do 
subúrbio é Patrimônio 
Cultural do Rio

AMENDOEIRA dE 
MARiA dA GRAçA

Quem chega ao Café e Bar Lis-
bela logo se depara com o cenário 

que presenteou o estabelecimen-

to com o nome pelo qual é mais 

conhecido — Bar da Amendoeira.  

É que a imponente árvore toma 

conta da entrada desse restaurante 

em Maria da Graça, convidando os 

clientes a desfrutar de irresistíveis 

quitutes ao abrigo de sua genero-

sa sombra. Não por acaso, percebe-

goSToSURAS
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se de imediato, ele é um dos lugares 

preferidos dos moradores do bair-

ro e arredores, como Del Castilho, 

Méier e Cachambi, na Zona Norte.

Inaugurado em 1962 por Au-

gusto Vaz, avô da hoje proprietária, 

Karine Rezende, o Lisbela mantém 

desde então o seu público cativo, 

que bate ponto de segunda a sába-

do atrás dos ótimos pitéus. Carro-

chefe do local, o bolinho de carne 

faz par com os pastéis sequinhos, a 

porção de pernil suculenta e a mo-

ela à moda da casa. Os que prefe-

rem mais sustância podem optar 

por uma bela feijoada ou o farto an-

gu à baiana.

Eleito Patrimônio Cultural do Rio 

pela Prefeitura em 2012, por tradu-

zir o espírito carioca de comemo-

rar a vida, o bar e suas delícias são 

um verdadeiro oásis em meio às fá-

bricas e à linha do metrô, que fazem 

parte da cena urbana do bairro. E, 

diferentemente de muitos botecos 

da cidade que deram uma repagi-

nada no visual, o recanto da Amen-

doeira segue a velha e boa tradição 

do balcão com os quitutes à mostra 

e o revestimento de azulejos azuis 

na parede. 

o lisbela  
segue a velha 
e boa tRadição 
do balcão com 
os quitutes  
à mostRa

Café e Bar Lisbela
Segunda, das 7h às 19h. Terça e quarta, das 7h 
às 22h. Quinta, das 7h à 1h. Sexta, das 7h à meia-
noite. Sábado, das 7h às 20h 
Rua Conde de Azambuja, 881, lojas A e B –  
Maria da Graça
Tel: (21) 2501-4175

Segundo Karine, a freguesia fi-

delíssima não quer que seu reduto 

de boa mesa mude de cara de jeito 

nenhum! “Desejamos manter a es-

sência original do bar, que é um or-

gulho de todos nós”, diz ela. Mesmo 

com a casa lotada, especialmente 

às quintas, quando o grupo “Rangel 

e batucada” se apresenta ao som 

de muito samba de raiz, “sempre en-

contramos lugar para mais um”, ga-

rante a proprietária, dentro do mais 

genuíno espírito carioca. 
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SOBRAdO 
cOM cAfé 
E BIsTRÔ é 
UM REfúGiO 
EM PLEnA 
SAARA 

Charutaria 
centenária se 
remodelou para 
enfrentar os novos 
tempos
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Charutaria Syria
De segunda à sexta, das 9h30 às 18h. Sábado até às 14h
Rua Senhor dos Passos, 180 – Centro
Tel: (21) 2224-9550

Nem só de tabaco vive a Charutaria Syria, reduto 

de tranquilidade em plena confusão de lojas e pessoas 

na Saara. Preservada pela Apac Corredor Cultural, a ca-

sa centenária atrai hoje um público mais amplo. Isso por-

que os novos tempos e as leis antifumo estimularam a 

introdução de serviços gastronômicos como forma de 

manter o negócio de portas abertas.

Agora, do fundo da loja, saem cafés, preparados com 

grãos moídos na hora, e chocolate cremoso, acompa-

nhados por brownies, tortas de maçã, banana e nozes, 

doces variados, entre outros sabores irresistíveis. Os bis-

coitinhos delicados, os pastéis de Belém e os chocola-

tes importados também são tentadores — a pedida cer-

ta para um lanche da tarde.

Os que preferirem algo mais consistente podem es-

colher entre as massas — como a Sorrentino, reche-

ada com shitake, ricota e ervas —, escoltadas por um 

bom vinho, também vendido em garrafas, dispondo de 

excelentes rótulos nacionais e estrangeiros. Já aque-

les de olho na balança, têm a alternativa de montar um 

prato com uma salada incrementada e quiche — a de 

brie com damasco é a especialidade da casa. O local 

abriga ainda, claro, o que há de melhor em charutos e 

cigarrilhas. 

Próximo à estação de metrô Presidente Vargas, o so-

brado conserva boa parte da arquitetura original, como os 

móveis, o piso hidráulico e o pé-direito de 5,5 metros. Em 

2004, durante uma reforma, foi descoberto um painel pu-

blicitário da marca de fósforo Fiat Lux, pintado em 1932, 

que, ao lado dos móveis de madeira de lei, armários altos, 

claraboia, parede e piso de ladrilho hidráulico do projeto 

original, dão uma atmosfera aconchegante ao café. 

Trata-se de uma verdadeira e saborosa viagem no 

tempo. Afinal, o libanês Ali Haje, fundador do estabeleci-

mento, veio sozinho ao Brasil em 1912, no porão de um 

navio. Para sobreviver, começou vendendo caixinhas 

de fósforos, até conseguir fundar a charutaria. Depois 

de trazer o resto da família ao Rio, a boa qualidade dos 

produtos oferecidos foi o diferencial para o sucesso do 

negócio, hoje nas mãos da terceira geração dos Haje.
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Confeitaria dispõe 
de um estúdio 
especializado em cake 
design 

iGUARiAS dA 
CAROLANA

Aberta por imigrantes germâni-

cos em 1934, sob a denominação 

de Confeitaria Alemã, na Rua Bue-

nos Aires — num período em que o 

Centro passava por intensas trans-

formações urbanas, e novos comér-

cios ocupavam imóveis até então re-

sidenciais —, seus pães, bolos e do-

ces logo atraíram um público fiel. En-

tretanto, durante a Segunda Guerra, 

goSToSURAS
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Confeitaria Carolana 
Segunda a sexta, das 7h às 19h. 
Sábado, das 9h às 14h
Rua Buenos Aires, 124 – Centro
Tel: (21) 2252-7576.

a casa foi vítima de forte retaliação 

de ativistas contra os alemães. O pro-

prietário, então, temendo pela pró-

pria segurança e a de seus fregue-

ses, mudou o nome do estabeleci-

mento para Confeitaria Carolana. 

Em 1959, o português Adelino 

Marques dos Santos (o padeiro Li-

no) comprou-o, mantendo não só 

as iguarias originais como incorpo-

rando outras, lusitanas com certe-

za. A integralidade dos itens de pa-

nificação é de fabricação própria 

e segue até hoje as receitas anti-

gas. Os pães especiais — linhaça, 

aveia, milho, quinoa com amaran-

to, grana rústico, multicereais light,  

além do tradicional de centeio — 

concorrem com omeletes (inclusi-

ve só de claras), tapiocas, quiches, 

coxinha com catupiry e até uma 

singela, mas impecável, torrada de 

Petrópolis. 

No reino das doces tentações, 

brilha a torta Fedora, em formato de 

meia bola, com massa de pão de ló, 

recheio de chantilly e cereja e co-

bertura de chocolate e açúcar, ao 

lado de bolo de aipim com coco, 

cuca de banana e folhado de aba-

caxi. Tradicional, sim, mas sem dei-

xar de acompanhar as novas ten-

dências, a casa — tombada pela 

Apac Corredor Cultural e adminis-

trada pela quarta geração da família 

—, dispõe de um estúdio especia-

lizado em cake design, para a con-

fecção de encomendas personali-

zadas a festas e eventos. 
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0 fRANgO  
MAiS AMAdO  
dO SUBúRBiO

o galeto é uma 
guloseima de sucesso 
em Padre Miguel e 
arredores

Frango Chic 
Domingo a quinta-feira, das 9h à meia-noite. 
Sexta e sábado, das 9h à uma da manhã
Rua Figueiredo Camargo, 331 – Padre Miguel
Tel: (21) 3463-9950

O frango assado na brasa não 

tem para mais ninguém no pedaço. 

Tudo começou quando Maria Olí-

via e Cândido, já empresários do ra-

mo alimentício em Padre Miguel, co-

meçaram a idealizar um empreendi-

mento capaz de suprir uma lacuna 

na região, envolvendo também as ad-

jacências de Bangu e Realengo: um 

restaurante diferenciado, com aten-

dimento dinâmico e um cardápio po-

pular, porém, de extrema qualidade. 

Nascia assim, em 2003, o Frango  
Chic, um sucesso instantâneo de 

público — tanto que em pouquíssi-

mo tempo suas instalações ficaram 

pequenas para atender tamanha de-

manda. Três meses depois, passou 

a entregar suas refeições em domi-

cílio, dividindo o posto de restauran-

te com o maior serviço de delivery 

na região com a Pizzaria Havenna’s, 

pertencente aos mesmos donos. O 

franguinho que faz a festa da galera 

pode vir escoltado por arroz, feijão, 

farofa, batata frita ou aipim, maione-

se e molho a campanha. 

Há também o “Galetinho Xuca”, 

como prato executivo (somente pa-

ra consumo na loja) e a “Linguiça 

Chic de Frango”, igualmente assa-

da na brasa, para abrir os trabalhos. 

Além do carro-chefe, a casa lançou 

sua segunda especialidade, a “Pi-

canha Chic Grill”, ampliando as op-

ções do cardápio com outro belis-

quete: a “Linguiça Chic Pernil”. Para 

beber: sucos de uva, manga, goiaba 

e pêssego (light ou não).
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A Padaria Bassil é parada obri-

gatória no Centro da cidade para 

quem aprecia a culinária árabe. A 

famosa esfirra, com recheio de car-

ne ricamente temperado, assada no 

forno à lenha e fofinha que só ela faz 

sucesso na Saara, há mais de 100 

anos. A do tipo aberta, com mas-

sa levemente folhada, também tem 

boa saída.

O quibe, com a primeira camada 

crocante e a parte de dentro sucu-

lenta, divide — ou soma-se — a pre-

ferência dos fregueses, que o con-

some no balcão, regado a molhos 

Esfirras fofinhas e 
quibes suculentos no 
Centro da cidade

O ÁRABE 
ALvinEGRO 
dO RiO
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têm ainda a opção de levar para a 

casa os típicos pães árabes, tam-

bém vendidos a vários restaurantes; 

as pastas homus tahine (de grão de 

bico), e babaganuche (de berinje-

la); e a coalhada seca, todas vendi-

das a peso. 

A casa foi aberta pelo libanês  

Tufi Bassil em 1913, época em que 

a região era ocupada principalmen-

te por comerciantes árabes e ju-

deus. Iran José, hoje à frente do ne-

gócio ao lado de Hugo Martins, ga-

rante que a receita da esfirra segue 

a mesma preparada pelo avô — e o 

forno à lenha só é apagado de qua-

tro em quatro anos, quando passa 

por reforma. De acordo com a tradi-

ção libanesa, fotos de diferentes ge-

rações dos Bassil e do fundador da 

padaria decoram o ambiente, além 

de recortes de jornal com matérias 

sobre o lugar e vitórias do glorioso 

Botafogo. 

As paredes do interior do casa-

rão centenário, revestidas de azu-

lejos preto e branco, são resultado 

de uma aposta feita entre Garrin-

cha, que era seu assíduo frequen-

tador, e Jordan, jogador do Flamen-

go. Quem ganhasse a partida deci-

siva do campeonato de 1962 paga-

ria a colocação dos ladrilhos, que 

deveriam então receber as cores do 

time vencedor. “E o Botafogo levou 

o troféu pelo placar de 3 x 0, com  

todos os gols feitos pelo Mané”, 

lembra Iran.

Padaria Bassil
Segunda a sexta, das 7h às 18h
Sábado, das 7 às 14h
Rua Senhor dos Passos, 235 – Centro
Tel: (21) 3970-1673
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“é O sALgADO  
E é O dOcE!”

Rosquinhas de 
polvilho reinam nas 
praias há mais de 
seis décadas 

Panificação Mandarino 
Segunda a sexta, das 5h às 14h. 
Sábados e feriados, das 5h às 11h
Rua do Senado 273-A – Centro
Tel: (21) 2232-3450 

Todos os dias, na Lapa, uma 

enorme fila se forma frente a uma 

portinha escondida e sem letreiro. 

Ali funciona a Panificação Man-
darino, fábrica do carioquíssimo 

biscoito Globo. Curiosamente, de 

carioca a origem da unanimida-

de comestível das praias só tem a 

fama. É que os irmãos Milton, Jai-

me e Samuel Ponce, pelos idos de 

1953, aprenderam a confeccionar 

biscoitos de polvilho doces e sal-

gados em uma padaria no bairro 

Ipiranga, em São Paulo. Mas foi no 

Rio de Janeiro, um ano depois, que 

as rosquinhas começaram a fazer 

sucesso.

O amor instantâneo entre elas 

e o público das areias cariocas le-

vou os irmãos a trazer a produção 

para cá, já sob a marca Globo, mes-

mo nome da padaria na qual as 

vendiam em Botafogo. A receita 

que bomba há mais de seis déca-

das mistura polvilho, água, gordura 

de coco, ovos, leite e sal (ou açú-

car, no tipo doce). E mantém ares 

de confecção caseira — boa parte 

do processo é feito à mão, incluin-

do o empacotamento, parte espe-

cial da produção. 

A embalagem, com a logo mar-

ca inconfundível, nunca foi altera-

da. E a empresa não aderiu a propa-

gandas publicitárias, o que tornou o 

biscoito Globo um case de marke-

ting, pelo sucesso gerado apenas 

no boca a boca. Em dias ensolara-

dos, as vendas aos ambulantes que 

os anunciarão a plenos pulmões  

(“É o salgado e é o doce!”) nas areias 

cariocas chegam a 10 mil unidades, 

para deleite dos apaixonados e fa-

mintos banhistas.
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TRéGUA 
À DIETA

Até sambiquira 
figura entre os mais 
de 70 petiscos em 
boteco na terra de 
Noel 

Bar Gato de Botas
De segunda a sábado, das 15h às 0h
Domingo, das 10h às 0h
Rua Torres Homem, 118, loja C – Vila Isabel
Tel: (21) 3176-0084

Haja coração para encarar todos 

os aperitivos disponíveis no cardá-

pio do Bar Gato de Botas. Coman-

dado por Agostinho Nascimento, 

mais conhecido como Seu Agosti-

nho, o botequim vai de torresmo e 

sambiquira (o ponto onde se fixa as 

penas do rabo das galinhas, vulgo 

“sobre”) a ostras e mexilhões. Para 
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hidratar, não falta aquela cerveja em 

casco de 600 ml, sempre estupida-

mente gelada. 

O estabelecimento foi fundado 

após Seu Agostinho romper a so-

ciedade que mantinha com Antô-

nio Costa, antigo proprietário do fi-

nado Bar do Costa, reduto histórico 

da boemia de Vila Isabel. Os filhos 

Diego e Luiz, então, deram força ao 

pai para que preservasse em outro 

endereço o legado de elaborar pe-

tiscos perfeitos. Em 2006, o patriar-

ca abriu sua própria taberna, num 

momento em que as comidinhas de 

boteco chegaram ao ápice no tradi-

cional bairro carioca.

O grande compositor Noel Rosa, 

um ícone da região, provavelmen-

te gostaria de ter experimentado os 

deliciosos acepipes oferecidos pe-

la casa. Entre os destaques, estão 

o bolinho de vagem (eleito pelos 

frequentadores como o melhor do 

Rio), jiló frito com alho e queijo par-

mesão ralado, pasteis diversos, asa 

de frango recheada com catupiry, 

sanduíches de pernil e por aí vai. 

A ambientação é típica de bote-

cos cariocas. A casa ocupa o que se-

ria o espaço de duas pequenas lojas 

no primeiro andar de um prédio resi-

dencial. Há poucos lugares disponí-

veis no interior, por isso a clientela se 

espalha também pela calçada. Co-

mo diz Seu Agostinho, “seja após o 

serviço ou nos dias de folga, abstrair 

o estresse do dia a dia é fundamen-

tal. Bem-vindo ao Bar Gato de Botas”. 
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BUnKER dE CINÉfILOs 
RESiSTE nO HUMAiTá

Cidade-cenário, o Rio de Janeiro 

serve como pano de fundo de inú-

meros filmes, novelas, entre outras 

produções visuais. Tão acostuma-

do com as câmeras, o carioca é um 

apaixonado pela sétima arte. E a ca-

sa que abriga de blockbusters ame-

leiras clássicos difíceis de encontrar, 

além de coleções completas de no-

mes consagrados, de Frederico Felli-

ni a Charles Chaplin, passando por Al-

fred Hitchcock e Stanley Kubrick. 

Logo, o espaço ganharia a aten-

ção não apenas de cinéfilos, mas 

também de artistas como Selton 

Mello, Wagner Moura, Paulo José 

e Adriana Esteves. E se antes a luta 

de Cavi era no tatame, hoje ele en-

contra novos embates. Os serviços 

de streaming, TV a cabo e, principal-

mente, a pirataria, têm sido os prin-

cipais responsáveis pelo fechamen-

to de inúmeras locadoras em todo 

o País. “Representamos um espaço 

de resistência cultural. Se o lucro vi-

nha do aluguel de filmes, hoje cria-

mos alternativas para manter a Ca-

video aberta”, relata o proprietário. 

Nessa perspectiva, ele, após en-

trar na faculdade de cinema, passou 

a organizar mostras na loja e minis-

trar oficinas sobre como produzir fil-

mes com baixo orçamento. E abriu 

sua própria produtora, realizando 

curtas e longa-metragens que abo-

canharam até agora 180 prêmios 

em festivais nacionais e internacio-

nais. O entusiasmo vai longe: já aju-

dou a abrir 22 cineclubes em dife-

rentes pontos do estado, principal-

mente em lugares periféricos, onde 

existe acesso a uma cultura massifi-

cada. “Arte é educação”, afirma Ca-

vi, que há anos promove uma ver-

são da festa do Oscar, com direito 

a bolão, quiz e sorteios de prêmios.  

A cara da descontração carioca.

Cavideo 
De segunda a sábado, de 11h às 22h
Rua Voluntários da Pátria, 446, loja 25 A – Humaitá 
Tel: (21) 2266-2239 

Locadora produz 
filmes de baixo 
orçamento premiados 
mundialmente

ricanos a filmes europeus lado B 

tem endereço: a Cavideo, uma das 

últimas locadoras da cidade, locali-

zada na Cobal do Humaitá.

A história da loja cult começou em 

1997, quando o lutador de judô Cavi 

Borges sofreu uma lesão no quadril e 

ficou fora do tatame, sua paixão. Para 

matar um pouco a saudade do espor-

te, o atleta assistia a diversos filmes 

sobre lutas e artes marciais. Nascia, 

assim, um outro encantamento, ago-

ra pelas películas, a ponto de motivá

-lo a abrir uma locadora — que fica-

ria conhecida por ostentar nas prate-
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A prática do futebol de mesa 
— ou futmesa —, que teve seu au-

ge nas décadas de 70 e 80, ressur-

ge depois de quase extinta pelos 

jogos eletrônicos. Hamilton Tava-

res Neto, proprietário da loja Botão 

e Palheta — especializada em com-

pra e venda de botões antigos — 

e dono de uma coleção particular 

com mais de 30 mil itens, confirma 

essa tendência. Segundo ele, os bo-

tonistas acima de 40 anos estão re-

tornando às mesas. 

Botões de galalite 
voltam a seduzir os 
quarentões

AndARAí é A cASA 
dO fUTMEsA

“O movimento na loja e a partici-

pação dos adeptos mais velhos nas 

competições aumentaram cerca de 

20% em relação ao ano passado”, 

observa Hamilton, que promove tor-

neios todas as quartas-feiras no seu 

estabelecimento, no bairro do An-

daraí, e também aos domingos, na 

Feira de Antiguidades da Praça San-

tos Dumont, na Gávea, onde pilota 

um estande.

Nos primórdios de 1930, os ma-

teriais usados para confeccionar os 

times eram botões de roupas, peças 

criadas a partir da casca do coco 

ou tampas de relógio de pulso, en-

quanto as bolinhas variavam entre 

miolo de pão, cortiça e lã. Hoje, com 

uma mesa que simula o campo, um 

conjunto de botões de galalite, por-

celana ou acrílico, uma palheta con-

feccionada com um desses mate-

riais e bolinhas de plástico ou feltro 

já é possível treinar para as partidas 

do circuito oficial da Federação de 

Futebol de Mesa do Estado do Rio 

de Janeiro (Fefumerj). 

O futmesa apresenta seis moda-

lidades, cada uma com tempos e 

regras diferentes — a principal diz 

respeito ao número de toques que 

o praticante pode dar na bola a ca-

da lance. Como no futebol de cam-

po, os jogadores profissionais mu-

dam de clubes e técnicos, chama-

dos de orientadores. Eles não são 

remunerados pelas agremiações, 

mas podem receber patrocínio de 

empresas.

Futebol de mesa
Botão e Palheta
Rua Barão de Mesquita, 615 – Andaraí
Tel: (21) 2288-2929
Informações: www.fefumerj.com.br
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“Minha casa no Rio” 
poderia ser o slogan 
dessa charmosa 
hospedagem familiar 
em Santa Teresa

gUEsTHOUsE 
PARA TURiSTAS 
dEScOLAdOS

Refúgio indefectível dos fran-

ceses que vêm ao Rio de Janeiro, 

Santa Teresa, a Montmartre carioca, 

tem mais um motivo para atrair turis-

tas europeus — e, claro, dos quatro 

cantos do mundo: a Guesthouse 
Bianca (uma referência à cor bran-

ca da fachada original) Bed & Bre-

akfast, que desde 2004 funciona 

em um casarão de estilo neomedi-

terrâneo. A construção dos anos 

1930, em dois pavimentos, guarda 

elementos das arquiteturas floren-

tina e colonial espanhola, conser-

vados na ornamentação detalhada 

dos vitrais, colunas, arcos e sancas 

e na azulejaria estampada.

É lá que mora seu proprietário, o 

administrador de empresas Guido 

D’Anna e Sant’Anna, que só aluga 

três dos setes quartos (todos com 

vista para a Baía de Guanabara e o 

Pão de Açúcar), para que o hóspe-

de possa receber um atendimento 

mais próximo e vivenciar a experi-

ência de uma morada carioca. Nu-

ma grande reforma, em 2014, ele 

atualizou os interiores da edificação 

de 500 m2, mas sem deixar de lado 

o despojamento típico da cidade. 
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Guesthouse Bianca 
Rua Murtinho Nobre, 35 – Santa Teresa
Tel: (21) 3233-1563

Boa parte do mobiliário original 

foi preservada, mantendo-se a at-

mosfera residencial clássica e ro-

mântica. Obras de arte contempo-

râneas dividem espaço com, por 

exemplo, uma tapeçaria assinada 

por Concessa Colaço, que inunda o 

living de cor e movimento. Dos cli-

chês que os gringos esperam en-

contrar no Rio, só os bem-humora-

dos nomes dos quartos: The Sugar 

Loaf Master Suite, The Mango Tree 

Room e The Corcovado Room. O 

jardim de bromélias e orquídeas é o 

cenário do café da manhã, servido 

na varanda térrea.

O proprietário, fluente em in-

glês, francês e italiano, explica que 

a decisão de adquirir o imóvel, em 

2003, foi motivada especialmen-

te pela memória afetiva que o bair-

ro lhe desperta. Afinal, foi nesse re-

canto bucólico e boêmio do Rio 

que boa parte da história de sua fa-

mília se desenrolou. Na década de 

1940, o avô paterno, Oscar Guima-

rães Sant’Anna, fundador do Banco 

de Crédito Mercantil, realizou o so-

nho de construir um castelo medie-

val nos trópicos, precisamente em 

uma das encostas de Santa —, que 

desde 1976 abriga o Centro Educa-

cional Anísio Teixeira. 

“No ano seguinte à compra, ad-

quiri o gosto pelo papel de anfitrião. 

Criei um ambiente domiciliar para 

que os visitantes se sintam hóspedes 

de um amigo, não de um negócio.”
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Escola transforma 
vidas através da arte 
em Botafogo

DANÇAR PARA 
nãO dAnçAR 

O Lyceu Escola de Dança nas-

ceu do sonho da bailarina clássica 

Márcia Simone de Almeida de trans-

formar vidas por meio da arte. Tudo 

o que ela imaginou começou a se 

concretizar a partir de 1998, quando 

o belo espaço em Botafogo, com 

seis salas, piso flutuante, camarim e 

lounge foi inaugurado. Com o pas-

sar do tempo, as modalidades ofe-
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Lyceu Escola de Dança
De segunda a sexta, das 7h30 às 21h
Sábado, das 7h às 12h
Rua das Palmeiras, 19 – Botafogo
Tel: (21) 2527-5381

Em quase duas décadas, o Ly-

ceu não só moldou talentos para a 

carreira artística como criou o Pro-

jeto Vida, que abre as portas do ca-

sarão de 650 metros quadrados pa-

ra crianças de comunidades. Már-

cia conta que um dos objetivos é re-

tribuir a ajuda que recebeu para se 

formar em bailarina. “Os custos são 

altos, e minha mãe não tinha recur-

sos para bancá-los”. 

As histórias de vida modifica-

das pela iniciativa social são mui-

tas, a exemplo do adolescente Da-

vi Silva, de 16 anos. Ele ainda meni-

no saiu do Morro Dona Marta, on-

de morava, e por conta própria pe-

diu que fosse acolhido no projeto. 

Os pais eram viciados em drogas e 

não lhe davam assistência nenhu-

ma. Davi pôde então estudar no Ly-

ceu e, em 2015, garantiu uma vaga 

para a companhia American Ballet 

Theatre, no Youth America Grand 

Prix (YAGP), evento que reúne baila-

rinos de várias partes do mundo en-

tre nove e 19 anos, nos EUA. “Ele foi 

muito bem recebido e está muito fe-

liz. Quem ganha mais com essa vitó-

ria somos nós”, comemora Márcia.

As atividades hoje atendem a 

todos os públicos, seja para quem 

quer se profissionalizar ou busca 

simplesmente os benefícios e o pra-

zer que a prática artística proporcio-

na. Há cursos para as diversas faixas 

etárias, desde crianças a partir dos 

três anos, no baby class, até a tercei-

ra idade.

recidas e cursos livres se expandi-

ram. Hoje, além de street dance, sa-

pateado e jazz, incluem acrobacias 

aéreas e prática circense, que en-

trou na programação a pedido do 

público. E as novidades não param: 

a mais recente são as aulas para ma-

mães e bebês de 1 a 3 anos, que es-

timulam o vínculo afetivo e o desen-

volvimento dos pequenos. 

o pRojeto 
vida abRe as 
poRtas do 
casaRão de 
650 m2 paRa 
cRianças de 
comunidades
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LiSTAS RARAS

décAdAS  
dE ELEgâNCIA  
EM cOPA

Um must entre a alfaiataria carioca 

desde 1958, a Oscar Sob Medida  

confecciona um extenso guarda

-roupa de peças especiais, como 

smokings, summers, blazers, cal-

ças sociais, cuecas samba-canção 

e lenços com monograma. Trata-se, 

conforme o lema da casa, de uma 

marca de prestígio, não de luxo, so-

mando a tradição às tendências da 

moda e uma nova geração de exe-

cutivos aos clientes fiéis.

O saudoso Júlio Rêgo, ex-consul-

tor de moda que vestia Jô Soares em 

seu programa na TV Globo, a consi-

Camisaria 
personalizada é 
estrela em produções 
de época na TV

Oscar Sob Medida
Segunda a sexta, das 9h30 às 19h
Sábado, de 9h às 13h
Rua Barata Ribeiro, 344, lojas 104 e 105 – 
Copacabana
Tel: (21) 2548-1029

derava a melhor camisaria sob medi-

da do Rio. “Conheci o Oscar há mui-

tos anos. Era um homem elegante, fi-

no, educado. Depois do sucesso co-

mo vitrinista, abriu a Oscar. Naquele 

tempo, década de 50/60, Copacaba-

na passava por seu auge – da Bossa 

Nova, do glamour –, era o centro da 

moda carioca de bom gosto. Hoje, a 

Oscar continua aí. É uma casa tradi-

cional, que já faz parte da história do 

Rio.” Helena Gastal, figurinista da Glo-

bo desde 1979, faz coro ao colega, 

falecido no ano passado: “Em traba-

lhos de época, em que precisamos 

de colarinhos específicos, contar 

com a Oscar é muito tranquilizador.”

A fama foi alcançada graças à 

formação de uma equipe de profis-

sionais especializados para atender 

fregueses no Brasil e até no exte-

rior – administrada hoje por Mônica 

Campanha. O padrão de excelência 

– do material empregado na con-

fecção das peças, com aviamentos 

de primeira linha, ao tratamento per-

sonalizado ao cliente, que tem uma 

ficha com suas medidas – a transfor-

mou em referência de bom gosto. 

Os serviços vão da consultoria 

sobre como se vestir em determina-

da ocasião, ou qual gravata combi-

na mais com cada estilo de camisa, a 

reformas de roupas, ajustes, bainhas, 

cerzimentos e troca de botões, colari-

nhos e punhos. Se você já tiver a mo-

delagem, a Oscar Express confeccio-

na a peça e a remete pelo Correio. 
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Cadeiras de barbeiro antigas acomodaram 
figuras ilustres da República

SALãO VINTAgE  
nO cEnTRO

Quem entra no Salão e Barbearia Te-
rezinha faz uma viagem à época áurea 

em que o Rio fervilhava como a capital fe-

deral. O atual proprietário, Daniel Gomes 

de Carvalho, fez questão de preservar a 

decoração original de mais de sete déca-

das atrás, quando o local, próximo à Cine-

lândia, era ponto de encontro de políticos 

influentes, fazendeiros e usineiros. 

Entre as pinturas, móveis antigos, es-

pelhos e bancadas de mármore e granito 

que ornamentam o ambiente, as cadeiras 

de barbeiro de ferro cromado e estofadas 

em couro são as preferidas do orgulhoso 

dono. Nelas já se sentaram ilustres figuras 

da República, como o ex-presidente Cas-

telo Branco e os senadores Teotônio Vi-

lela e Daniel Krieger, que eram fregueses 

assíduos. 

Seu Daniel começou a trabalhar no sa-

lão em 1960, aos 16 anos, e de lá não saiu 

mais. Comprou o negócio do patrão, que 

o contratara também como segurança, 

para acompanhá-lo aos jogos do Amé-

rica. “Ele arrumava muita confusão, e eu 

dava um jeito de evitar as brigas, para não 

apanharmos”, lembra. Depois de adquirir 

o estabelecimento, reformou-o várias ve-

zes, mas preservando o requinte e a ele-

gância que fizeram a fama do espaço. 

Os tempos mudaram, e o Salão OK – 

como é mais conhecido, por funcionar 

desde 1940 nas instalações do hotel ho-

mônimo –, ampliou o perfil de atendimen-

to. Por muitos anos dedicados exclusiva-

mente aos tratamentos capilares do públi-

co masculino, hoje oferece serviços unis-

sex, incluindo corte, manicure e podolo-

gia, conquistando a clientela que trabalha 

ou circula pelo Centro da cidade. 

Salão e Barbearia Terezinha
Segunda a sexta, das 9h às 19h30. Sábados, das 9h às 15h
Rua Senador Dantas, 24, loja D – Centro
Tel: (21) 2524-4724
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cOnvERSAS  
dE pEsCADOR

Fundada em 1958, a Casa Caça  
e Pesca segue desde então como  

parada obrigatória para os pratican-

tes da pesca esportiva ou simples 

adeptos do passatempo. A loja, a 

mais antiga do comércio central da 

cidade voltado ao segmento, reú-

ne mais de 10 mil itens. No local, on-

de nos primeiros anos de funciona-

mento se vendiam também artigos 

religiosos, é possível encontrar to-

do e qualquer tipo de equipamento 

e acessório necessário aos que que-

rem fazer bonito — e posar para fo-

to junto aos maiores peixões, claro. 

São variados tipos de isca, oxige-

nadores, linhas, carretilhas, anzóis, 

molinetes, varas e acessórios como 

estojos de pesca, alicates, protetor 

de polegar, linhas de fluorcarbono, 

entre outros. No setor de vestuário, o 

estabelecimento oferece diferentes 

opções de óculos de sol especiais 

para a pesca, coletes e sandálias Ba-

buche. A parte voltada para o mar, 

de tão extensa, representa, em mé-

dia, entre 35% e 40% do faturamento.

No corredor central, dezenas de 

modelos de varas ficam expostas 

para que a clientela possa escolher 

a ideal dentro do seu orçamento. A 

procura pelos produtos se acentua 

no verão, época em que as vendas 

costumam dobrar. Mas durante todo 

o ano a loja mantém um público ca-

tivo e sedento pelas últimas novida-

des do mundo da pesca, já que a ca-

sa importa itens de diversos países. 

A qualidade e a variedade das 

peças atraem não só pescadores do 

Rio como de outros estados. O esta-

belecimento, também presente no 

comércio eletrônico, reúne clientes 

do Brasil inteiro — e eventuais es-

trangeiros — em busca de diversão 

nos mares cariocas. 

MiSTERioSo MAR

Loja oferece 
milhares de artigos 
para profissionais 
e amadores

Casa Caça e Pesca 
Segunda a Sexta, das 8h às 18h
Sábado, das 8h às 13h
Avenida Marechal Floriano, 83 – Centro
Tel: (21) 2253-7288

d
iV

U
L

g
A

ç
ã

o
 C

A
S

A
 C

A
ç

A
 E

 P
E

S
C

A



115 



116 

O passeio ao arquipélago forma-

do pelas Ilhas Cagarras, Palma, do 

Meio e Comprida, a 5 quilômetros 

ao sul da Praia de Ipanema, permi-

te contemplar as belas paisagens 

do Rio pela perspectiva do mar. Por 

constituírem Monumento Natural 

Monumento Natural a 5 km 
das areias de ipanema

EnTRE 
gOLfINHOs  
E ATOBáS

iS
T

o
C

k

MiSTERioSo MAR
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ao mar. A guia Rose Ribeiro Sarmen-

to, sócia da agência Passeios Abis-

sais, que organiza excursões às Ca-

garras, comenta que ainda se ex-

plora pouco essa modalidade de 

turismo de vivência no Rio. “A ideia 

é que o visitante se envolva com o 

meio ambiente. Já filmei várias ve-

a Região é 
ideal paRa 
meRgulhos, 
obseRvação 
das aves 
nativas 
e pesca 
espoRtiva

zes golfinhos de dois metros fazen-

do piruetas”, recorda. 

O programa começa na Marina 

da Glória, onde está a maioria das 

operadoras, ou no Iate Clube, na Ur-

ca. As empresas oferecem vários ti-

pos de excursão, com direito a guia 

turístico e serviço de bordo. Pode-

se alugar uma escuna, que trans-

porta um número maior de pessoas, 

ou um saveiro. Em ambos os casos, 

o tempo de viagem gira ao redor de 

uma hora e meia. Já uma lancha ti-

po voadeira faz o mesmo trajeto em 

menos de 30 minutos. 

Há ainda a opção de ir de trainei-

ra, indicada para a pesca. No percur-

so mais longo, é possível observar 

as praias cariocas, as montanhas e 

as fortalezas de São João e de Lajes 

(onde ficaram os presos políticos da 

década de 1970. 

desde 2010, em razão de lei fede-

ral, o desembarque é proibido — e 

os barcos só podem se aproximar 

do paraíso ecológico até o limite de 

500 metros. 

Ali, gaivotas, fragatas e atobás 

sobrevoam as águas cristalinas, ha-

bitat de tartarugas, lulas, golfinhos e 

uma infinidade de peixes. A região é 

ideal para mergulhos, observação 

das aves nativas e pesca esportiva, 

em que as espécies são devolvidas 

Ilhas Cagarras
Excursões agendadas pela agência Passeios 
Abissais.Tel: (21) 99181-4748
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Loja de 
equipamentos 
náuticos publica 
também livros 
temáticos 

Fundado há mais de meio sécu-

lo, O Veleiro, dedicado à venda de 

artigos para atividades marítimas, 

como cabos náuticos, coletes sal-

va-vidas e ferragens, começou a to-

mar forma na cabeça do francês Ja-

cques Miller a partir de sua chega-

da ao Brasil em 1952, aos 22 anos 

dEScOBRidOR  
dOS sETE MAREs

MiSTERioSo MAR
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de idade. Ao começar a velejar em 

águas cariocas, ele sentiu a necessi-

dade de equipamentos adequados 

para manter o hobby.

Quem recapitula a história é Ala-

íde, viúva de Jacques, falecido em 

2014. A maranhense, que estava en-

tão se adaptando aos novos ares da 

cidade, o conheceu no Iate Clube do 

Rio de Janeiro — e logo se encantou 

pela aventura de velejar. Como na 

época não havia muitas ofertas de 

artigos próprios para desenvolver 

a atividade, o casal decidiu se unir 

não só na vida pessoal, mas também 

profissional, abrindo uma loja espe-

cializada no Centro. Ao comerciali-

zar produtos variados, O Veleiro aca-

bou ganhando popularidade, tendo 

aproveitado, inclusive, decretos que 

asseguravam isenção de imposto 

para importação de materiais espor-

tivos — e os trouxe da França. 

Posteriormente, Jacques resolveu 

juntar mais uma paixão — os livros 

— aos seus negócios, criando a Edi-

ções Marítimas, que funciona até hoje 

no último dos três andares do prédio. 

Alaíde quer que a editora, além de pu-

O Veleiro
Rua Teófilo Otoni, 48 – Centro
Tel: (21) 2233-3025

blicar obras de velejadores brasileiros 

e internacionais, seja conhecida co-

mo um espaço de palestras sobre te-

mas náuticos, como a feita pelo céle-

bre navegador Amyr Klink.
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Ao final do lado esquerdo da 

Praia Vermelha, um caminho asfalta-

do marca o início da Pista Claudio 
Coutinho, nomeada assim em ho-

menagem ao ex-treinador da sele-

ção brasileira de futebol na Copa do 

Caminho na 
Urca é santuário 
de contemplação

A PiSTA qUE LiGA 
O MAR AO céU

MiSTERioSo MAR
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Morro da Urca. Seus 900 metros pe-

dem um tempo médio de subida de 

40 minutos, plenamente recompen-

sados pela estonteante visão pano-

râmica da Cidade Maravilhosa. 

de um lado, 
o azul 
pRofundo 
do maR e de 
outRo, todos 
os tons 
de veRdes 
Refletidos 
pelo moRRo 
da uRca

ecossistema da região, que costu-

ma atrair os observadores de aves. 

Os miquinhos também fazem a fes-

ta no local.

Para os mais aventureiros, tri-

lhas e escaladas são outras opções 

de lazer na área. Ao final da pista, 

encontra-se a entrada para a trilha 

com destino ao ponto mais alto do 

Pista Claudio Coutinho 
Diariamente, das 6h às 18h.
Praça General Tibúrcio, 125 – Urca

Mundo de 1978. Também conheci-

da por Estrada do Gastão ou Cami-

nho do Bem-Te-Vi, foi aberta à visita-

ção pelo Exército no fim da década 

de 80. O trajeto, com 1,25 Km de ex-

tensão, é exclusivo para pedestres. 

O cenário não poderia ser mais 

paradisíaco: de um lado, o azul pro-

fundo do mar; de outro, todos os 

tons de verdes refletidos pelo Mor-

ro da Urca e suas árvores, como o 

pau-brasil e outras espécies nati-

vas e exóticas. O caminho é perfei-

to para caminhadas e corridas. Pa-

ra quem quiser descansar e apenas 

contemplar a paisagem, há banqui-

nhos feitos de pedra com assento 

de madeira espalhados ao longo 

da pista.

Durante a caminhada, é possí-

vel avistar a ilha de Cotunduba, lo-

calizada entre as praias Vermelha e 

do Leme, transformando o passeio 

em um belo espetáculo, embalado 

pelo som das ondas e o canto dos 

pássaros — as placas apontam a va-

riedade de espécies presentes no 
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MUSEU A CéU ABERTo

nO COMpAssO  
dE viLA iSABEL

Flanar pelas calçadas musicais 
de Vila Isabel, na Avenida 28 de 

Setembro, no compasso de impor-

tantes peças do cancioneiro nacio-

nal, é um programão para quem 

caminha do Largo do Maracanã 

à Praça Barão de Drummond. Os 

passeios de pedras portuguesas 

que cobrem os dois lados do Bou-

levard, formando instrumentos, no-

mes e notas de músicas famosas 

de compositores brasileiros, foram 

inaugurados em 1965, em come-

moração ao IV centenário de fun-

dação da cidade.

Morador do bairro, o arquiteto 

Orlando Magdalena projetou a en-

tão nova pavimentação, reprodu-

zindo partituras selecionadas pelo 

compositor e pesquisador de mú-

sica popular Almirante. O maes-

tro Carioca simplificou as pautas 

e o também arquiteto Hugo Ribei-

ro adaptou o design às calçadas. O 

primeiro trecho inaugurado foi em 

Calçadas 
musicais para 
lembrar de 
Martinho e Noel
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Calçadas musicais de Vila Isabel
Avenida 28 de setembro

frente à Escola Municipal Repúbli-

ca Argentina, com a canção “A voz 

do violão”, de Chico Viola.

Cavaquinhos e violões também 

estão gravados na principal ave-

nida do bairro, conhecido por sua 

tradicional boemia e que, no início 

do século 20, foi reduto de impor-

tantes compositores, como Noel 

Rosa. Sua poética “Feitiço da Vila”, 

uma ode aos encantos da região, fi-

gura entre as canções eternizadas 

ao longo do Boulevard 28 de se-

tembro, ao lado de “Cidade Maravi-

lhosa” (André Filho)”, “Pelo Telefo-

ne” (Donga e Mano Almeida), “Abre 

Alas” (Chiquinha Gonzaga), “Aqua-

rela do Brasil” (Ary Barroso), “Chão 

de estrelas” (Silvio Caldas e Ores-

tes Barbosa), “Linda Morena” (La-

martine Babo)”, “Carinhoso” (Pixin-

guinha e outras pérolas sonoras.

cavaquinhos 
e violões 
também estão 
gRavados 
na pRincipal 
avenida do 
baiRRo
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Castelo hispano-
muçulmano captura 
o olhar na Avenida 
Brasil 

MUSEU A CéU ABERTo

O CAsTELO 
iLUMinAdO dA 
Av. BRASiL

O Pavilhão Mourisco, mais co-

nhecido como Castelo da Fiocruz, 

pode ser visto em toda a sua impo-

nência por quem passa pela Aveni-

da Brasil, na altura de Manguinhos. 

O edifício, projetado pelo arquiteto 

Luiz Moraes Junior, representa um 
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belo exemplar da arte hispano-mu-

çulmana, com os elegantes azule-

jos portugueses e mosaicos inspira-

dos em tapeçaria árabe. O elevador, 

fabricado na Alemanha, ainda está 

em funcionamento.

A construção de sete andares, 

uma das mais altas da época, co-

meçou em 1905 e só foi inaugurada 

treze anos depois. Nos laboratórios 

do castelo, Carlos Chagas desen-

volveu as pesquisas de vacinas pa-

ra erradicar as epidemias de febre 

amarela e varíola, que então aterro-

rizavam a população do Rio. 

Na Biblioteca de Obras Raras, 

com livros de Ciências Biomédicas 
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dos séculos 18, 19 e 20, sendo o 

mais antigo de 1616, Oswaldo Cruz 

e outros pesquisadores se encon-

travam para discutir seus estudos e 

descobertas. Em 1925, Albert Eins-

tein lá assinou o exemplar da revista 

Annalen der Physik, em que foi pu-

blicado o primeiro artigo sobre a Te-

oria da Relatividade.

O castelo — com seus detalhes 

arquitetônicos, histórias e curiosida-

des, além de museus, salas interati-

vas, praças e a área verde que cir-

cunda as edificações — está aberto 

à visitação pública. As distâncias en-

tre as atrações, espalhadas por 270 

mil metros quadrados, podem ser 

percorridas a pé ou a bordo de um 

Na Câmara Escura, o ambien-

te simula o funcionamento de um 

olho humano. Lá dentro, lentes e fei-

xes de luz permitem que o visitante 

forme imagens divertidas na pare-

de. Já a Casa de Chá, reformada em 

2011, que servia de refeitório aos 

pesquisadores, configura um dos 

locais mais charmosos da Funda-

ção. Há, ainda, programação dedi-

cada às crianças, exposição na área 

de química e a Tenda da Ciência, 

onde são exibidas peças teatrais. 

nos 
laboRatóRios 
do castelo, 
caRlos chagas 
desenvolveu 
as vacinas da 
febRe amaRela 
e da vaRíola

trenzinho. Durante a visita guiada 

ao Parque da Ciência, o público faz 

experimentos sobre como o som se 

propaga e a energia solar se trans-

forma em eletricidade e observa um 

modelo de célula gigante. 

Castelo da Fiocruz 
Terça a sexta, das 9h às 16h30, mediante 
agendamento. Sábado, livre, das 10h às 16h
Avenida Brasil, 4.365, passarela 6 – Manguinhos
Tel: (21) 2590-6747
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MUSEU A CéU ABERTo

Um imponente prédio chama a 

atenção na Rua da Glória, por des-

toar de seus atuais vizinhos — imó-

veis modernos e espelhados e até 

mesmo alguns arranha-céus. Ele 

representa uma preciosa joia da ar-

quitetura do início do século XX: a  

Escola Municipal Deodoro. 

A instituição remonta a um pas-

sado glamoroso do Rio e integra 

o notável conjunto de 20 escolas 

construídas no começo da Primei-

ra República. Inaugurada 1908, pe-

lo presidente Affonso Penna e pe-

lo prefeito do então Distrito Federal, 

Souza Aguiar, a unidade de ensino 

jacob do Bandolim 
e Cecília Meireles 
passaram pela escola

UM PRESEnTE  
dA ARqUiTETURA 
nA gLóRIA

é um típico edifício do estilo conhe-

cido como “ecletismo republicano”.

A opção arquitetônica adotada 

sinalizou o projeto do novo regime 

de oferecer uma educação laica, 

que mostrasse a dissociação entre 

Estado e Igreja. Sua fachada, com 

elementos de art nouveau, exprimiu 

a internacionalização das relações 

econômicas e comerciais do País 

na época e, também, o anseio pela 

instauração de uma cultura cosmo-

polita na capital federal.

Diariamente, um grupo de 190 

alunos prova que tal projeto foi vito-

rioso. Os adolescentes que cursam 

do 7o ao 9o ano do Ensino Funda-

mental reacendem o rico manancial 

histórico do local, durante as ações 

educativas — constitutivas do proje-

to político pedagógico da escola — 

aplicadas pelos professores. E uma 

curiosidade: usam as mesmas insta-

lações em que o compositor Jacó 

do Bandolim aprendeu as primeiras 

letras e nas quais a poetisa Cecília 

Meireles exerceu o magistério. 

O visual eclético da instituição, 

que ainda hoje encanta e surpre-

ende turistas e moradores da cida-

de, compunha, no início do século, 

um cartão postal muito diferente da 

cidade, bem anterior ao atual cená-

rio margeado pela Marina da Glória. 

Ao lado de importantes pontos tu-

rísticos, como a Igreja de Nossa Se-

nhora da Glória do Outeiro e a Pra-

ça Paris, a Escola Municipal perma-

nece como símbolo do glamour do 

histórico bairro da Glória.

Escola Municipal Deodoro 
Rua da Glória, 108 – Glória
Tel: (21) 2224-7636 
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Quem passa pela movimenta-

da esquina das ruas Gomes Freire 

e Visconde do Rio Branco, na altu-

ra da Praça Tiradentes, Centro do 

Rio, muitas vezes não repara em 

um prédio imponente, de estilo ar-

quitetônico diferenciado, que des-

toa dos arranha-céus da região. Os 

mais apressados nem se dão conta 

de que crianças entram e saem do 

centenário edifício onde funciona a 

Escola Municipal Tiradentes. 

A unidade de ensino foi inaugu-

rada em 24 de novembro de 1905 

pelo prefeito do então Distrito Fe-

deral, Pereira Passos (1902-1906), 

com a presença do inspetor escolar, 

o poeta parnasiano Olavo Bilac. Ela 

está instalada no mesmo local onde 

Joaquim José da Silva Xavier mor-

reu enforcado num patíbulo, em 21 

de abril de 1792. Enquanto brincam 

no pátio ou correm pelas escada-

rias, as crianças do 1o ao 5o ano do 

ensino fundamental não imaginam 

o peso político que teve a transfor-

mação do espaço, onde se deu a 

execução do mártir da Inconfidên-

Escola-monumento 
representa um típico 
exemplar do início da 
República

TIRADENTEs inSPiRA 
inSTiTUiçãO nO cEnTRO

mo não poderia deixar de ser, o ideá-

rio do alferes, patrono do espaço, es-

tá integrado às ações da instituição, 

inspirando seu projeto pedagógico. 

A trajetória da instituição espe-

lha as transformações tecnológicas 

e políticas por que atravessou o País. 

Suas instalações sofreram reformas, 

e computadores preenchem as sa-

las centenárias. Com a mudança da 

capital do Rio de Janeiro para Brasí-

lia, em 1960, o educandário passou 

a integrar o sistema de ensino do an-

tigo estado da Guanabara e, após a 

fusão, em 1975, a rede carioca. 

cia Mineira, na escola que o home-

nageia — tombada em 1990.

Com fachada em estilo neoclás-

sico, o prédio representa um típico 

exemplar das escolas-monumento 

— construções imponentes do iní-

cio da República, incluindo um am-

plo espaço destinado a atividades 

educativas. Uma curiosidade é o re-

lógio no topo do prédio, que adotou 

tímpanos em substituição aos sinos, 

marcando, assim, uma ruptura entre 

Estado e Igreja. 

O passado grandioso faz parte 

o dia a dia dos alunos, que, no hall 

de entrada, se deparam com a está-

tua de uma mulher representando a 

pátria brasileira — a figura feminina 

acolhe o sacrifício de Tiradentes. Co-

Escola Municipal Tiradentes
Rua Visconde do Rio Branco, 48 – Centro
Tel: (21) 2224-7521
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Fruto dos últimos suspiros da 

República Velha, a Escola Munici-
pal Uruguai foi um marco na his-

tória de Benfica — localidade vizi-

nha ao Bairro Imperial de São Cris-

tóvão, com forte presença de operá-

rios. Inspirada em matrizes ibéricas, 

Escola Municipal 
Uruguai apresenta o 
gênero musical como 
potência política

AULA dE sAMBA  
EM BEnficA

ro que sofreu forte influência de imi-

grantes portugueses. 

Naquela época, os dirigentes da 

Primeira República queriam mos-

trar, de modo simbólico, a importân-

cia do sistema de ensino dentro de 

seu projeto de governo. As escolas-

monumento visavam à superação 

da imagem de atraso do Brasil. Sob 

princípios libertadores, a Uruguai re-

cebeu como patrono o general Jo-

sé Gervásio Artigas — grande revo-

lucionário que lutou pela indepen-

dência daquele país. 

Hoje, a promessa inicial perma-

nece no projeto político-pedagó-

gico da instituição. O currículo dos 

estudantes é enriquecido pela in-

serção de temas transversais como 

mercado de trabalho, família, com-

bate ao racismo, autoestima e saú-

de, violência e combate às drogas, 

entre outros. 

As concepções libertárias se 

consolidam, também, em ações 

educativas que trabalham o samba 

para além do viés cultural. O gêne-

ro musical é apresentado aos ado-

lescentes como potência política e 

econômica à população da região. 

Distribuído por turmas do se-

gundo segmento do Ensino Funda-

mental (6o ao 9o ano), um conjunto 

de 840 alunos preenche com ener-

gia as instalações suntuosas do edi-

fício de estilo neocolonial. A uni-

dade de ensino, em seus 87 anos, 

mantém vivos o patrimônio cultu-

ral da cidade e os ideais do poten-

cial de transformação da educação. 

Escola Municipal Uruguai
Rua Ana Neri, 192 – Benfica
Tel: (21) 2589-3478 e 3890-0512

a unidade escolar é uma vultosa 

construção que se destaca, até os 

dias de hoje, nos contornos da Rua 

Ana Neri, uma das vias mais movi-

mentadas da região. 

Típico exemplar das chamadas 

“escolas-monumento”, ela come-

çou a funcionar em 1930, durante 

a gestão do prefeito Antônio da Sil-

va Prado Júnior. Na fachada, dois 

painéis simetricamente colocados 

apresentam os mapas do Brasil e do 

então Distrito Federal. Seus arcos, 

varandas e azulejos remetem ao 

passado luso-brasileiro, em um bair-
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A partir de 1993, a Cidade Mara-

vilhosa começou a receber as inter-

venções do Rio-Cidade, programa 

voltado à revitalização dos bairros. 

No de Campo Grande — o mais po-

puloso do município, com mais de 

330 mil habitantes, e cuja ocupação 

remonta a 1603, por intermédio do 

trabalho dos jesuítas —, o escritório 

do arquiteto Nilton Montarroyos con-

obras referentes à 
laranja — cultivo que 
marcou a ocupação 
do bairro — são o 
destaque 

EsCULTURAs 
vALORizAM 
HiSTóRiA dE  
cAMPO GRAndE

cebeu um projeto de valorização da 

história local. Para tanto, criou escul-

turas que proporcionassem aos mo-

radores e seus visitantes um resgate 

do passado rural da região. 

Sob esta perspectiva, de forma 

a demarcar o ponto inicial do bairro, 

instalaram-se três estruturas reme-

tendo a palmeiras, que ornamenta-

vam as entradas das sedes das fa-

zendas então existentes. Foram im-

plantadas, também, obras que fa-

zem referência à laranja — cujo cul-

tivo se destacou na ocupação de 

Campo Grande no século 20 — em 

pontos estratégicos, como a Aveni-

da Cesário de Melo, trajeto para o 

centro do bairro. 

Nas proximidades da estação 

de trem, foi construído um chafariz, 

composto por um conjunto de lâmi-

nas curvas na cor laranja e um úni-

co jorro de água — lançado a uma 

estrutura semelhante a um copo, à 

imagem da fruta fornecendo o su-

co. Já o trecho entre a estação fer-

roviária e a Cesário de Melo ganhou 

um calçadão ornado por três peças: 

o Arco Íris, em estrutura metálica; a 

Broca, uma grande espiral que si-

mula perfurar o pavimento; e um re-

lógio em modelo antigo, com mar-

cadores em algarismos romanos.

O bairro ostenta, ainda, uma pi-

râmide em aço laminado. Ao longo 

do tempo, essas peças receberam 

algumas pinturas pelo desgaste na-

tural dos materiais. Nenhuma, entre-

tanto, foi pichada ou danificada, evi-

denciando que a valorização histó-

rica conta muito para os moradores. 

Esculturas de Campo Grande
Acesso também por ônibus, trem e BRT
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a Relação da 
estátua com o 
loteamento de 
vila Kennedy 
começou  
com a política 
de Remoção de 
favelas, entRe 
1960 e 1965

Quer visitar a Estátua da Liber-
dade sem ir a Nova York? Vá até a 

Praça Miami, aqui mesmo em Vi-

la Kennedy, no bairro de Bangu. Lá 

foi parar, em 1965, uma das réplicas 

menores feitas em zinco, no final do 

século 19, e assinadas por Fréderic 

Auguste Bartholdi, criador do icôni-

co monumento norte-americano. 

O escultor recebeu a encomen-

da para moldar essa versão cario-

ca da parte do patrono da diploma-

cia brasileira José Maria da Silva Pa-

ranhos Júnior, o Barão do Rio Bran-

co, ainda em 1899, a fim de celebrar 

os dez anos da Proclamação da Re-

pública. Até 1940, ela pertenceu 

à sua família, instalada na Avenida 

Pasteur, 206. Quando o clã dos Pa-

ranhos resolveu se desfazer da pro-

priedade, na década de 60, Carlos 

Lacerda, que buscava um meio de 

homenagear os Estados Unidos pe-

los recursos investidos em seu go-

verno no então estado da Guanaba-

Vila kennedy ostenta réplica 
assinada pelo autor do cartão 
postal norte-americano

NOVA YORK 
é AqUi
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ra, tomou conhecimento da existên-

cia da escultura. E trocou por seu ar-

remate — dada a autenticidade ga-

rantida pelo antiquário Paulo Afon-

so de Carvalho Machado — a ideia 

de mandar esculpir um busto do 

ex-presidente americano Abraham 

Lincoln, morto em 1865.

Se foi vendida ou doada ao es-

tado não há quem ateste. O fato é 

que a relação da estátua com o lote-

amento de Vila Kennedy começou 

com a política de remoção de fave-

las na administração Lacerda, entre 

1960 e 1965. O projeto original pre-

via que a retirada dos moradores se-

ria acompanhada da construção de 

casas populares. Os recursos vie-

ram da “Aliança para o Progresso”, 

instituída por John Kennedy. Daí 

a denominação do local que, em 

princípio, se chamaria Vila Progres-

so — mas acabou por homenagear 

o presidente, assassinado em 1963, 

um ano antes da inauguração da 

estátua como obra de arte pública 

na principal via de acesso às novas 

moradias, a Praça Miami. 

Em maio de 2014, após um de-

talhado processo de restauração, a 

prefeitura devolveu o monumento 

símbolo de Vila Kennedy, com meia 

tonelada, novinho em folha à popu-

lação. Até então, os cadastros muni-

cipais registravam uma mistura de 

níquel e estanho em sua composi-

ção. Mas a análise química do Ins-

tituto Nacional de Tecnologia (INT) 

revelou a presença de 98% de zin-

co, tornando-o o único no Rio à ba-

se do material. 

Estátua da Liberdade de Vila Kennedy
Praça Miami – Vila Kennedy
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Estátua homenageia o 
“mestre-sala dos mares”

SALvE O 
nAvEGAnTE 
NEgRO! 

Em frente às “pedras pisadas do cais”, onde flui a 

Baía de Guanabara, situado entre construções históri-

cas da Praça XV — como o Chafariz do Mestre Valentim 

e o Arco do Teles — e as modernas instalações da Es-

tação Praça XV do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) res-

plandece o Monumento a João Cândido. 

Popularmente conhecida como “Estátua do Almiran-

te Negro”, a peça produzida em bronze mede 4,3 metros 

de altura e 1,5 m de base. A imagem que glorifica a me-

mória do ilustre marinheiro foi inaugurada em 22 de no-

vembro de 2007, nos jardins do Museu da República, no 

aniversário de 97 anos da Revolta da Chibata.

No ano seguinte, ela seria transferida para a Praça 

XV, em solenidade realizada em 20 de novembro, Dia da 

Consciência Negra. Na festa, autoridades, políticos, ar-

tistas e ativistas sociais lembraram a importância da tra-

jetória do navegante João Cândido Felisberto, líder da 

Revolta da Chibata. A rebelião de marinheiros, a maioria 

negros, aconteceu em 1910, contra castigos com chico-

te que lhes eram impingidos por oficiais, 22 anos após a 

abolição da escravidão. O motim resultou na morte de 

seis pessoas, mas também ocasionou o fim das expia-

ções corporais na Marinha. 

Preso e expulso da corporação, o “almirante negro” 

faleceu em 1969, doente e esquecido. Porém, anos de-

pois, sua história tomou outros rumos. Em 2008, João 

Cândido foi anistiado, por meio de projeto de autoria da 

senadora Marina Silva, sancionado pelo ex-presidente 

Lula. Hoje, em meio ao frenético ritmo do Centro do Rio 

e ao som do sinal do VLT, que por sua vez remete aos si-

nos dos bondes antigos, é possível admirar o monumen-

to, idealizado pelo artista plástico Valter de Brito. A está-

tua, que retrata o líder da Revolta da Chibata segurando 

um leme em uma das mãos, enquanto a outra aponta pa-

ra o mar, evoca os ideais do “almirante negro” e eterniza 

a esperança em um futuro de igualdade social no Brasil. 

Em tempo: nosso herói virou tema da música “O Mes-

tre-Sala dos Mares”, de João Bosco e Aldir Blanc. Imortali-

zada na voz de Elis Regina, em 1974, no auge da ditadura 

militar, a canção resgatou uma das principais histórias de 

resistência e mobilização contra o autoritarismo no país.

Estátua de João Cândido, o Almirante Negro 
Praça XV – Centro

L
A

R
iS

S
A

 C
A

R
g

N
iN



133 

Este prêmio representa o reconhecimento de um trabalho incessante em oferecer 
produtos de alta qualidade a clientes e consumidores, aliado a uma contínua geração 
de valor aos nossos acionistas e colaboradores.

Hypermarcas: eleita a melhor 
empresa Farmacêutica pelo Valor 1000.
Esse reconhecimento é uma honra para uma empresa inovadora, em constante 
evolução, que empreende um trabalho incessante para oferecer ao mercado produtos 
de alta qualidade, com geração contínua de valor para clientes, consumidores, 
acionistas e colaboradores.  Muito obrigado!

Hypermarcas: eleita em 2016 a melhor 
empresa Farmacêutica pelo Valor 1000.
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Valongo expõe seus 
tesouros em meio à 
redescoberta da região 
portuária 

UM OBsERVATóRIO BEM  
nO MEiO dA cidAdE

Com a reforma da região por-

tuária, cariocas e turistas redesco-

briram relíquias históricas do Cen-

tro e, hoje, incluem em suas progra-

mações a visita ao casario colonial 

e às rodas de Samba da Pedra do 

Sal. Foi aguçada, também, a curio-

sidade em torno do Observatório 
do Valongo, erguido em 1881, no 

Morro de Santo Antônio, e transfe-

rido, na década de 1920, à Cháca-

ra do Valongo, no Morro da Concei-
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Observatório do Valongo
Ladeira Pedro Antônio, 43 – Centro
Tel: (21) 2263-0685

cos, na Rua do Hospício, atual Rua 

Buenos Aires. 

Os visitantes poderão conhecer 

também o principal instrumento do 

Observatório, o Equatorial Cooke & 

Sons, de 1910, que, com 5,5 metros 

de comprimento, é o terceiro maior 

telescópio refrator do país e tem a 

função de tirar fotografias astronô-

micas. Outro destaque está no su-

pertelescópio alemão Coudê, insta-

lado em 1974 e ainda utilizado pe-

los alunos.

Para explicar os avanços da As-

tronomia, a instituição montou duas 

exposições com objetos do sécu-

lo XIX e do início do século XX. En-

tre as atrações, estereoscópios, cro-

nômetros, altímetros e barógrafos. 

Há também um teodolito T4, de ori-

gem suíça, usado para determinar 

coordenadas celestes e que envol-

ve uma curiosidade: foi adquirido 

da Alemanha, em 1969, por meio de 

um padrão incomum — trocado por 

sacas de café.

Na área externa, o público tem 

acesso ao mirante que dá vista para 

o Cristo Redentor e o Pico da Tijuca, 

Nos jardins, recebe explicações so-

bre o funcionamento do relógio do 

Sol. Após uma volta pela biblioteca, é 

possível assistir à palestra de divulga-

ção científica ministrada por um as-

trônomo. Todas as quartas-feiras, há 

visitação noturna para observação 

do céu, das 18h30 às 21h30 — na 

vigência do horário de verão, a partir 

de 19h30. O programa é agendado 

separadamente da visita guiada.
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ção, local que era usado para en-

gorda de escravos. 

A instituição funciona hoje como 

campus do curso de Astronomia da 

Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro (UFRJ) e abre suas portas ao 

público para mostrar sua preciosa 

coleção, como a Luneta Pazos, o 

mais antigo telescópio em funcio-

namento no Brasil. O equipamento 

foi construído em 1876, na Officina 

de Óptica e Instrumentos Scientífi-

entRe as 
Relíquias, o 
teRceiRo maioR 
telescópio 
RefRatoR do 
país, que tiRa 
fotogRafias 
astRonômicas
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Nem todos os lugares históricos 

são reconhecíveis por quem passa 

por eles. A Praça dos Estivadores, 

no Centro, figura entre os exemplos. 

Você sabia que no século XVIII ela 

Praça integra o 
Circuito histórico 
e Arqueológico 
de Celebração da 
herança Africana

zOnA  
pORTUÁRIA 
REcOnTA  
A HiSTóRiA

era conhecida como Largo do De-

pósito, por abrigar uma área de co-

mercialização de escravos? Quan-

do, em 1779, o Marquês de Lavra-

dio, então Vice-Rei do Brasil, trans-

feriu o mercado de tráfico negreiro 

da Praça XV para o Cais do Valon-

go, diversas atividades começaram 

a se desenvolver na região, como 

trapiches, armazéns e manufaturas. 

O mercado foi extinto oficialmente 

em 1831.

Três anos depois, a praça passou 

a se chamar Largo da Imperatriz, por 

situar-se nas imediações do porto 

onde a Imperatriz Tereza Cristina de-

sembarcou quando da sua chegada 

ao Brasil. Com a Proclamação da Re-

pública, virou o Largo da Redenção, 

até a atual designação, atribuída em 

1904, em homenagem ao Sindicato 

dos Estivadores. A luta pela criação 

da entidade, o primeiro sindicato do 

País, cuja sede se localizava próxima 

à praça, ganhara muita repercussão 

à época. Lá, o músico João da Baia-

na — criado na Rua Senador Pom-

peu e então fiscal do Cais do Porto 

— e outros bravos companheiros da 

estiva enfrentaram a polícia no intui-

to de assegurar a assembleia de fun-

dação do sindicato.

Desde 2011, a praça integra o 

Circuito Histórico e Arqueológico 

de Celebração da Herança Africana, 

instituído no propósito de preservar 

a memória africana na cidade. Foi 

revitalizada no âmbito do projeto 

municipal Porto Maravilha e reaber-

ta ao público em 2015.

Praça dos Estivadores
Zona Portuária, nas proximidades  
das Ruas Camerino e Senador Pompeu
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Uma torre quadrangular de ci-

mento armado, com 9,45 metros de 

altura, similar à que constituía o fa-

moso relógio do edifício-sede da 

saudosa Mesbla, no Passeio Públi-

co do Centro do Rio, foi erguida na 

bucólica Ilha de Paquetá, em 1965, 

Torre em estilo 
art déco marca 
ritmo lento da 
ilha de Paquetá

RéPLicA dO 
céLEBRE RELógIO 
dA MESBLA

por iniciativa da própria cadeia de 

lojas de departamento.

A história da réplica do relógio 
da Mesbla, em estilo art déco, co-

meçou quando a rede varejista — 

que inaugurou suas atividades em 

1912, como filial de uma firma fran-

cesa, tendo falência decretada em 

1999 — decidiu encaminhar à Mari-

nha um documento pelo qual ofere-

cia a instalação de um farol com si-

rene no cais de Paquetá. É que, em 

algumas épocas do ano, um denso 

nevoeiro ameaçava a navegação 

rumo à ilha. 

Proposta feita e aceita, iniciou-se 

então, no ano seguinte, a edificação 

da réplica da torre da fachada da 

empresa, inclusive com o relógio de 

duas faces mais a tal sirene. O equi-

pamento ganhou o nome de “Ponta 

da Ribeira”, passando a emitir o ca-

racterístico lampejo vermelho, com 

duração de quatro segundos a in-

tervalos de oito segundos, garan-

tindo a sinalização para os mestres 

das barcas e demais navegantes. 

E segue até hoje marcando o ritmo 

lento da ilha, onde o tempo parece 

em suspensão.

Como o bairro não permite a cir-

culação de carros, o ideal é alugar 

uma bicicleta na Paquetá Bike para 

passear na região e conhecer me-

lhor esse paraíso. O programa pode 

ser fechado com chave de ouro em 

um dos restaurantes aconchegantes 

e tranquilos do polo gastronômico 

local, como o Quintal da Regina e o 

Galetinho da Ilha, xodós dos turistas. 

Réplica do relógio da Mesbla
Esquina das ruas Praia dos Tamoios  
e Furquim Werneck, em Paquetá
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pEIXINHOs  
SEM TER fiM

Apaixonados por peixes não 

medem esforços para manter seus 

aquários sempre belos, seguros e 

límpidos. Foi para atender a esse pú-

blico que nasceu a Maxim’s Fish, 

há mais de 20 anos, em Vila Isabel. 

Projetado pelo biólogo ambiental 

Aderbal Ximenes, o estabelecimen-

to oferece soluções para monta-

gens e manutenção de ecossiste-

mas de acordo com a periodicidade 

demandada pelo cliente. 

A loja desenvolve aquários ma-

rinhos de recifes de corais, com pe-

dras artificiais, devidamente autori-

zados pelo Ibama. Limpezas inter-

Produtos e serviços de 
primeira linha para 
amantes do aquarismo 
em Vila isabel
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na e externa dos vidros, verificação 

do funcionamento dos equipamen-

tos, checagem da saúde dos ani-

mais, realização de testes químicos 

e troca parcial da água, bem como 

de elementos filtrantes, também po-

dem ser contratados. 

É possível adquirir, ainda (com 

vendas para todo o Brasil), diferen-

tes espécies de peixes, num univer-

so de mais de 200 disponíveis — 

além de corais, rações e produtos 

para aquários nacionais e importa-

dos. Entre as espécies de água doce 

favoritas dos cariocas estão o peixe 

beta, gupi, acará, peixinho japonês 

ou dourado e carpa. Já no quesito 

água salgada, o peixe palhacinho, 

conhecido como nemo, em referên-

cia ao filme da Disney Pixar, é o mais 

popular. 

“Aquário desestressa e tem a 

vantagem da praticidade, conforme 

demonstram nossos clientes que 

trabalham sob grande tensão ou vi-

vem uma rotina corrida, como mé-

dicos, policiais e taxistas. Os peixes 

são animais que se consegue criar 

dentro de um apartamento, sem ba-

rulho e sem incomodar o vizinho. 

Hoje dispomos de filtros muito avan-

çados, que mantêm os aquários lim-

pos por meses”, afirma Ximenes. 

O equipamento requer cuidados 

básicos no controle da qualidade 

da água, com uso de anticloro para 

equilibrar o pH e plantação de algas. 

A loja oferece também opções de 

alimentos como artêmia congelada, 

hidratada ou viva, além de cultura de 

enquitreias e microvermes para pei-

xes e alevinos. 

o palhacinho, 
conhecido 
como nemo, é o 
peixe de água 
salgada mais 
populaR

Maxim’s Fish
Segunda a sábado, das 9h às 18h
Rua Teodoro da Silva, 301 – Vila Isabel
Tel: (21) 3062-8429
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Depois de virar mania entre ce-

lebridades hollywoodianas, um bi-

chinho carismático e inusitado tem 

disputado espaço com cães e gatos 

em lares cariocas: o mini pig. Lem-

brando o protagonista do balado fil-

me “Babe, o Porquinho Atrapalha-

Mini pig é a nova 
alegria do lar

PORqUinHO 
fIT

conta como entrou na atividade 

há quatro anos: “Resolvi comprar o 

meu primeiro mini pig após assistir a 

uma entrevista na TV sobre essa es-

pécie. Foi paixão imediata, e ali de-

cidi montar a minha pequena e pró-

pria criação. Hoje, tenho clientes de 

todas as idades”. 

Manter o porquinho saudável 

e com vida longa — costuma viver 

entre 18 e 30 anos — exige alguns 

cuidados. A cada seis meses, é ne-

cessário levá-lo ao veterinário para 

aplicação de vermífugo. No escal-

dante verão carioca, sua pele sen-

sível deve ser tratada com prote-

tor solar e, no inverno, com cremes 

hidratantes. Já a dieta constitui o 

principal ponto de atenção para os 

criadores, pois, caso se alimente de 

forma exagerada, tende — como 

todo bom mortal — a ganhar mui-

to peso, assumindo a aparência de 

um porco comum. 

Seu cardápio, portanto, deve 

ser balanceado e à base de frutas, 

legumes, verduras e ração. Nutri-

dos de maneira correta, mantém 

em média de 25 a 30 quilos, num 

corpinho com 40 cm de altura. Na 

contramão do senso comum, o mi-

ni pig é silencioso e não exala odo-

res desagradáveis. A personalida-

de se assemelha a de cães: esper-

tos, obedecem a vários comandos, 

como sentar, deitar e rolar. Atende 

pelo nome e não desgruda do do-

no, justificando a crescente popu-

laridade que vem conquistando 

como animal de estimação.

Mini pigs
Criadora: Cida Anuda
Tel: (21) 96787-2763

do”, os pequenos suínos são inteli-

gentes e de comportamento dócil, 

o que permite a criação doméstica, 

desde que em ambientes com am-

plo espaço para que se exercitem. 

No Rio, os mini pigs podem ser 

adquiridos, entre R$ 1.500 e R$ 

2.300, com Maria Alves Anuda, co-

nhecida como Cida Anuda, que 
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A proibição de animais na maioria 

das praias do Rio de Janeiro estimu-

lou a criação, em 2014, de um par-

que aquático cuja clientela é exclu-

sivamente formada por cachorros. 

O Park Clube do Totó, localizado 

no Recreio dos Bandeirantes, abriga, 

além de uma enorme piscina, espa-

ço para festas de aniversário, área de 

Melhor amigo do 
homem se esbalda 
em parque aquático 
no Recreio

BOM PRA  
CACHORRO

Muitas vezes, ele acredita que seu 

cachorro não goste de água, mas 

se surpreende ao vê-lo se divertin-

do na piscina”, conta.

Entre as experiências inusitadas, 

o empresário lembra-se do encon-

tro de golden retrievers — uma raça 

amável e brincalhona —, que acon-

tece duas vezes ao ano. O diverti-

mento principal é o jogo “ache seu 

cão”, que garante boas risadas com 

a frequente confusão instalada. A re-

creação consiste em reunir de um 

lado os bípedes e de outro, os qua-

drúpedes, que, a um sinal, correm 

ao encontro uns dos outros. O dono 

deve agarrar o primeiro animal que 

julgar ser o seu companheiro. De 

acordo com Totó, 90% erram a esco-

lha, por causa da pouca diferencia-

ção entre os cães daquela raça. Fes-

tas temáticas como essa, aliás, ocor-

rem com regularidade no parque 

aquático. O recorde de público ca-

nino aconteceu no Arraiau... Au Au 

2017, que atraiu aproximadamente 

140 cachorros em um único dia.

Para participar do clube, é ne-

cessário estar atento às regras de 

convivência, criadas para garantir 

a segurança de todos os frequenta-

dores. Cães ferozes e da raça pitbull, 

ou dela derivada, fila, dobermann e 

rottweiler não são permitidos. Além 

disso, todos os melhores amigos do 

homem passam por uma avaliação 

técnica da equipe de adestradores 

e precisam apresentar carteira de 

vacinação em dia.

Park Clube do Totó 
Terça a domingo, incluindo feriados, das 9h às 17h
Clube Ginástico Português – Av. Djalma Ribeiro,  
s/n – Recreio dos Bandeirantes
Tel: (21) 3411-5017 / 98867-5746
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convivência para cães da mesma ra-

ça, pista de exercícios, centro de tra-

tamento de beleza, serviços de ades-

tramento, day care e até um santuá-

rio em homenagem a São Francisco 

de Assis, o protetor dos bichinhos. 

Com 5 mil m2, o playground dos 

peludos proporciona momentos de 

relaxamento e diversão entre eles 

(180 cães, em média, por semana) e 

seus donos. Segundo Marco “Totó”, 

como o proprietário do empreendi-

mento é conhecido, não é raro ver 

amizades nascendo no local, tanto 

caninas quanto de humanos. “Além 

disso, essa maior interação ajuda o 

dono a entender melhor o animal. 
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hamsters e 
porquinhos-da-índia 
ganham mimos em 
clínica para animais 
exóticos 

Com mais de 20 anos de expe-

riência, o Dr. André Sena Maia fun-

dou a primeira clínica para diagnós-

tico e tratamento de animais silves-

tres e exóticos no Rio e que se tor-

nou referência em todo o país. Na 

Zoomedical, profissionais espe-

cializados oferecem consultas para 

manter em dia a saúde de pets mui-

to populares entre os cariocas — 

caso dos roedores domésticos. 

O trabalho especializado do ve-

terinário, com uma carteira de dez 

mil clientes, rendeu-lhe projeção 

nacional, como figura constante 

em programas de TV. Ele é procura-

do por donos de hamsters e porqui-

nhos-da-índia, em busca de orien-

tação para a dieta dos bichinhos, 

tratamento de patologias, exames, 

combate ao desgaste de unhas, en-

tre outros serviços.

Uma preocupação comum a 

quem tem roedores em casa diz 

respeito à tendência à obesidade 

de algumas espécies. De acordo 

s.O.s. AniMAL 
nA BARRA
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com Dr. André, um dos esclareci-

mentos que costuma dar aos clien-

tes é sobre o tipo de alimentação 

necessária para manter a saúde 

dos bichos. No caso dos hamsters, 

que vivem, em média, de um ano e 

meio a dois anos, ele indica rações 

específicas, que não podem ser 

confundidas com mistura de grãos, 

como girassol e amendoim. 

“Além da ração, eles devem co-

mer também legumes, a exemplo 

de cenoura e beterraba. Para não fi-

carem obesos, orientamos que fa-

çam exercícios”, esclarece. O espe-

cialista recomenda as famosas ro-

dinhas, que devem ser totalmente 

fechadas para o animal não se ma-

chucar. “Isso evita lesões, um dos 

problemas recorrentes que trata-

mos nos roedores”. 

Já os porquinhos-da-índia de-

vem seguir uma dieta diária à base 

de vitamina C, não produzida pe-

lo organismo da espécie. A ausên-

cia ou queda do componente po-

de levar ao crescimento anormal de 

pelos e unhas, além de causar do-

res musculares. Sua ração também 

é específica, pois precisam de ali-

mentos ricos em ferro, como couve 

e brócolis. Obedecendo às orienta-

ções do Dr. André, podem chegar a 

viver até oito anos. Além dos roedo-

res, a clínica também trata de aves, 

répteis e mamíferos, a exemplo de 

papagaios, calopsitas, canários, co-

bras, jiboias, tartarugas e jabutis. o tRabalho 
especializado do 
veteRináRio, com uma 
caRteiRa de dez mil 
clientes, Rendeu-lhe 
pRojeção nacional

Zoomedical
Segunda a sexta, de 10h às 17h
Sábado, das 9h às 14h
Avenida das Américas 5.777, loja 129  
Shopping Park Palace
Tel: (21) 3649-6016 
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COMIDINHAs, 
divERSãO E ARTE

Atenção ao passo a passo: uma 

pitada de criatividade, muito tempe-

ro e bons ingredientes à vontade, 

misturando tudo com as próprias 

mãos. Essa é uma receita simples, 

para que as crianças descubram 

que a arte de cozinhar pode virar 

uma grande diversão. O Ateliê das 
Ideias, no Humaitá, busca assim es-

Ateliê no humaitá adoça os 
másteres chefinhos

timular o afeto pela gastronomia na-

queles que, ainda pequenos, acom-

panham seus familiares durante a 

feitura da comida em casa.

Através de cursos, miúdos e ado-

lescentes têm a curiosidade agu-

çada em relação aos alimentos, do 

preparo de cada ingrediente à for-

ma como os pratos podem ser apre-

sentados à mesa. Na onda gourmet 

que tomou conta até da garotada, 

os alunos aprendem, em cada aula, 

uma receita do início ao fim e degus-

tam o que produziram. O ambiente é 

ideal para transformá-los em máste-

res chefinhos: uma casa da década 

de 30, reformada, para abrigar uma 

ampla cozinha totalmente equipa-

da. Na varanda ao ar livre, uma horti-

nha com ervas e temperos completa 

o charme do local.

Sócia do Ateliê, Fabiana Figuei-

redo explica que a missão é levar ao 

maior número de crianças e adoles-

centes uma gastronomia de qualida-

de e acolhedora, promovendo, por 

meio da comida, boas experiências e 

relações afetivas entre os participan-

tes. Uma vez por semana, com dura-

ção em média de uma hora e meia, 

os pequenos executam receitas ins-

piradas num livro, filme ou música. 

O resultado é cativante. Mais do 

que aprender a trabalhar em equipe 

e a seguir regras de segurança e hi-

giene na cozinha, ressaltam entre as 

lições aprendidas o respeito mútuo, 

a solidariedade e o afeto. No prato, 

uma arte feita de amor e entrega. 

Tudo com um tempero saboroso: a 

diversão.

Ateliê no humaitá 
adoça os másteres 
chefinhos

Ateliê das Ideias 
Rua Viúva Lacerda, 95 – Humaitá
Tel: (21) 2535-6181
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Fundada em 2 de abril de 1979, 

Dia Internacional do Livro, a Biblio-
teca Infanto-Juvenil Maria Ma-
zzetti (BIMM), uma homenagem à 

educadora e escritora de livros in-

fantis homônima, utiliza o belo am-

biente da Fundação Casa de Rui 

Barbosa, em Botafogo, para criar 

uma atmosfera harmoniosa entre li-

teratura e natureza.

A sala onde está instalada — an-

teriormente ocupada pelos empre-

gados da família do grande jurista e 

diplomata brasileiro, que morou no 

casarão por quase 30 anos — abre 

Biblioteca funciona 
na bucólica Casa de 
Rui Barbosa

UM RiO dE 
LETRAS PARA  
A gAROTADA

diretamente para o jardim do mu-

seu. Com quase 6 mil m2, uma das 

poucas áreas verdes do bairro aber-

tas à visitação pública, o jardim se 

torna um convite irresistível para as 

crianças que brincam no local terem 

um contato lúdico com os livros. 

Os alunos, em busca de informa-

ções para seus trabalhos escolares, 

também marcam presença na biblio-

teca. Eles são orientados pelos fun-

cionários sobre a escolha do mate-

rial mais adequado, no amplo acervo 

de cerca de 11 mil títulos: 80% de lite-

ratura infanto-juvenil (como “Poesia 

na varanda”, de Sônia Junqueira; “Li-

no”, de André Neves; e “O coelhinho 

solitário”, de Brenda Apsley), 10% de 

informativos (recortes de jornais e re-

vistas para consultas bibliográficas) 

e 10% de obras de referência. 

Autor do livro “A História de Ma-

ria Mazzetti” e funcionário aposen-

tado da Fundação Casa de Rui Bar-

bosa, Domingos Gonzalez Cruz es-

creveu em 1988: “A BIMM é forma-

da pelo convívio diário das crianças 

e dos adolescentes, descobrindo li-

vros, obras de referência, periódicos 

e participando das atividades de 

animação cultural. Nesse encontro, 

desenvolve-se o trajeto afetivo, lúdi-

co, cognitivo e existencial do leitor e 

do ser em formação”. E nós, em total 

apoio ao conceito do projeto, para-

fraseamos o poeta Castro Alves: “Ó, 

bendito o que semeia livros, livros à 

mancheia, e manda o povo pensar”!

Biblioteca Infanto-Juvenil Maria Mazzetti
Segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h 
e das 14 às 17h 
Fundação Casa de Rui Barbosa:  
Rua São Clemente, 134 – Botafogo
Tel: (21) 3289-4600
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Espaço campesino 
na Barra encanta 
a gurizada com 
cabritos, coelhos e 
marrecos

BRINCANDO dE fAzEndEiRO 
nA cidAdE

Os pais e avós que quiserem 

um lugar diferente e tranquilo pa-

ra entreter seus filhos e netos agita-

dos devem procurar a Fazendinha  
Novo Leblon. O discreto local 

campestre na Barra da Tijuca, den-

tro do condomínio Novo Leblon, é 

sucesso absoluto entre as crianças, 

que têm a oportunidade de conhe-
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Fazendinha Novo Leblon
Terça a domingo, das 9h às 14h
Condomínio Novo Leblon (Avenida das Américas, 
7607), Rua Fala Amendoeira – Barra da Tijuca
Tel: (21) 2438-0716

cer de perto uma variedade de ani-

mais de fazenda e de plantações. 

Além da diversão, o passeio ainda 

traz uma dose de atividade educa-

tiva ao ensinar os pequenos a res-

peitar a natureza. 

Com entrada gratuita e aberto 

ao público em geral, o espaço ao 

ar livre reúne patos, marrecos, ga-

linhas d’angola, perus, gansos, co-

elhos e jabutis. Mas a atração prin-

cipal fica por conta dos quatro dó-

ceis cabritinhos, que podem ser ali-

mentados pelos guris com a ajuda 

dos responsáveis. Árvores, currais e 

alamedas que levam à casa grande 

e à mesa de jogos compõem o res-

to do cenário rústico, que tem ainda 

a presença de miquinhos em busca 

de bananas. 

E nem só os pequenos aprovei-

tam o encanto bucólico da Fazendi-

nha. A família toda pode se reunir à 

sombra de alguma árvore e desfru-

tar a calmaria do ambiente. O ideal, 

contudo, é se munir de repelentes, 

para espantar os pernilongos. Ani-

mais domésticos, como cães e ga-

tos, só são permitidos com autoriza-

ção prévia dos mantenedores.

Para completar o programa, en-

contram-se, próximos ao local, os 

shoppings Novo Leblon e Millenium, 

onde existe uma variedade de res-

taurantes, além de parquinhos para 

as crianças. 

com entRada gRatuita, o 
espaço ao aR livRe Reúne 
patos, maRRecos, galinhas 
d’angola, peRus, gansos, 
coelhos e jabutis
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Carrossel, roda-gigante 
e trem fantasma  
ainda fazem o maior 
sucesso 

DIVERsãO À MOdA 
AnTiGA nA PEnHA

Inaugurado em 1910, o Parque  
Shangai, na Penha, é o mais anti-

go do gênero no Brasil ainda em 

operação. Ele começou de forma 

itinerante, percorrendo as estradas 

do País em busca de novos públi-

cos, mas mantendo pontos fixos 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Aqui, presenteava os espectadores 

com uma das mais belas vistas da 

cidade — a Baía de Guanabara —, 

por se instalar onde duas décadas 

depois seria construído o Aeropor-

to Santos Dumont. 
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Nos anos 40, o parque de diver-

são migrou para a Quinta da Boa Vis-

ta, lá permanecendo até que o go-

verno Carlos Lacerda decretasse 

uma nova mudança. Desde 1966, 

funciona no Largo da Penha, atrain-

do, com suas mais de 20 opções de 

brinquedo, visitantes tanto da região 

quanto de outros locais do Rio. Palco 

de romances que resultaram até em 

casamento, os clássicos carrinhos 

de bate-bate, o trem fantasma, a ro-

da-gigante e o carrossel continuam a 

conquistar os frequentadores. 

Em tempos de smartphones, ta-

blets e Netflix, a criatividade é uma 

grande aliada para manter vivo es-

paços para festas de aniversário e, 

também, um novo brinquedo — o 

Crazy Jet, uma roda giratória com 

várias motos em cima. Além disso, 

quem compra os ingressos pelo sis-

tema de passaporte pode se divertir 

nos brinquedos quantas vezes qui-

ser. E, assim, os adultos que vive-

ram os anos áureos do parque vão 

repassando essa tradição, que mar-

cou época na Zona Norte da cida-

de, às novas gerações. 

quem compRa 
os ingRessos 
pelo sistema 
de passapoRte 
pode se 
diveRtiR nos 
bRinquedos 
quantas vezes 
quiseR

se tipo de entretenimento, cada vez 

mais raro nas cidades brasileiras. 

Hoje, o Shanghai oferece oito es-

Parque Shangai
Quinta e sexta, das 18h às 22h
Sábado e domingo, das 14h às 22h
Largo da Penha, 19 – Penha
Tel: (21) 2270-3566
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TECLAs EM  
PERfEiTA HARMOniA

Os apaixonados pelo som de-

licado de um piano sabem o quão 

difícil é manter a afinação desse ins-

trumento, que precisa de manuten-

ção, preferencialmente, a cada seis 

meses. Nesse ramo atua, desde 

1974, o afinador de pianos Luigi 
Santucci, italiano autodidata que 

se aperfeiçoou com mestres e técni-

cos de teclado. Explorador do mun-

do, ele morou em diversas cidades 

até se encantar com o Rio de Janei-

ro, onde vive desde 1994. 

Entre as principais conquistas 

do romano se destaca o trabalho na 

Sala Cecília Meireles, uma das ca-

sas de concerto mais tradicionais 

do Brasil, localizada no coração da 

Lapa. Foi nesse ambiente que San-

tucci conheceu os craques Cristó-

vão Bastos e Leandro Braga, tor-

nando-se afinador de ambos os pia-

nistas e arranjadores devido a seu 

serviço impecável. Cristóvão tocou 

com músicos como Chico Buar-

que (de quem é parceiro), Paulinho 

da Viola e Elton Medeiros, enquan-

to Leandro já acompanhou de Beth 

Carvalho a Caetano Veloso, de Dja-

van a Adriana Calcanhotto. 

Para alcançar o mérito de traba-

lhar com os dois feras foi preciso 

percorrer um longo caminho de de-

dicação. Segundo Santucci, a pro-

fissão de afinador de piano requer 

muitos anos de prática, pois não é 

tarefa simples, sobretudo o trabalho 

para teatros e concertos, que apre-

senta um grau de exigência maior. 

Entre os equipamentos necessá-

rios à atividade estão cunhas, filtros 

e chaves especiais. 

“Afinar é uma arte sem limites. 

Podemos dizer que representa o ca-

minho da harmonia para o piano e 

o pianista. Cada instrumento guar-

da sua própria identidade. Por isso, 

é essencial ter bom ouvido para mú-

sica, além de muita técnica”, ensina 

o mestre.

Afinador de pianos Luigi Santucci
Tel: (21) 2255-3677 e 99417-2992

SoM PARA TodoS oS goSToS 

italiano afina os 
pianos dos mestres 
Cristóvão Bastos e 
Leandro Braga
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Famoso por sua tradicional ro-

da de samba e pela arquitetura tí-

pica de empórios galegos do início 

do século XX, o Armazém do Se-
nado tornou-se Patrimônio Cultural 

do Rio em 2011. Encravado no co-

ração da Lapa, na esquina da Rua 

Gomes Freire com a Rua do Sena-

Rodas nos finais 
de semana 
preservam o 
espírito boêmio da 
Lapa

ARMAzéM  
dOS BAMBAs

do, o botequim é simples, sem co-

midas rebuscadas e gourmetiza-

das. Mas o cliente tem a garantia de 

sair de lá feliz da vida se o que es-

tiver buscando for cerveja gelada e 

boa música. 

Com pé direito de 5 metros de al-

tura, prateleiras de madeira e balcão 

coberto de mármore de Carrara, tí-

picos de mercearias da época de 

sua inauguração, o estabelecimen-

to resgata a atmosfera do Rio Anti-

go. Da porção armazém, saem pro-

dutos variados, desde feijão e arroz 

a materiais de limpeza, camisetas e 

sandálias. Porém, é nas sextas e sá-

bados que a casa oferece a tradicio-

nal roda de samba carioca, como a 

“Marias do Zé”, formada apenas por 

mulheres. Entre os frequentadores, 

os bambas Moacyr Luz e Beto Fi-

gueiredo, presidente do bloco “Ro-

la Preguiçosa — tarda, mas não fa-

lha”, que declara: “todo o pessoal 

do samba se reúne aqui. Esse lugar 

respira a história da boemia do Rio, 

são 100 anos no mesmo local”.

Para molhar a garganta, cerveja 

geladíssima, de trincar o copo ame-

ricano que a acolhe. Já os adeptos 

da “marvada” têm à disposição uma 

ampla carta com mais de 50 rótulos 

de cachaça — destaque para a We-

ber Haus, envelhecida em barril de 

amburana. Como não há cozinha, 

quem quiser enganar a fome pode 

pedir porções de salaminho, azei-

tonas, copa e gorgonzola, entre ou-

tros petiscos. 

Armazém do Senado
Segunda a sábado, das 8h às 21h
Avenida Gomes Freire, 256 – Centro
Tel: (21) 2509-7201
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Quem procura por um bom samba pa-

ra curtir o final de semana tem um pon-

to certo no Rio de Janeiro: o Buraco do  
Galo, no bairro de Oswaldo Cruz. Criado 

há mais de duas décadas, o evento é or-

ganizado em um dos tradicionais redutos 

do ritmo musical na cidade, onde surgi-

ram vários de seus expoentes, como Noca 

da Portela, Candeia, Manaceia, Natal, Ar-

gemiro, Tia Surica e tantos outros. Em to-

do primeiro sábado de cada mês, bambas 

anônimos e conhecidos do público se re-

únem para tocar composições consagra-

das e inéditas. 

O Buraco do Galo surgiu a partir da per-

cepção de um grupo de músicos do su-

búrbio do Rio quanto à condição de inú-

meros deles, que viviam à parte do mer-

cado fonográfico. Eles, então, resolveram 

se unir para realizar os encontros — como 

forma de buscar superar aquela realidade 

e aumentar a divulgação de suas obras —, 

que receberam a adesão de muitos sam-

bistas da região. 

O projeto, ao assumir a incumbência 

de propiciar a visibilidade de autores de 

sambas anônimos, por intermédio da co-

tização financeira entre os integrantes da 

empreitada, destaca-se como iniciativa 

coletiva cultural de valorização do samba 

— despertando, consequentemente, um 

profundo sentimento de autoestima nos 

artistas — na cena carioca. 

Durante o evento, os participantes po-

dem conhecer ainda um pouco mais so-

bre a história do samba local, por meio de 

documentários exibidos em um telão, no 

chamado Cine Buraco do Galo. Debates 

acerca de etnias e assuntos correlaciona-

dos também fazem parte da programação. 

Uma das principais rodas da Zona 
Norte divulga talentos desconhecidos 
há mais de 20 anos

O sAMBA qUE 
AGiTA OSwALdO 
cRUz

Buraco do Galo
Todo primeiro sábado do mês, a partir das 20h
Rua Dona Vicência, 97 – Oswaldo Cruz

SoM PARA TodoS oS goSToS 
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A harmonia e a felicidade insta-

ladas no Morro do Salgueiro, no al-

to da Rua General Roca, são um mar 

de sedução para os aventureiros do 

samba. Lá, funciona o Centro Cul-
tural Calça Larga, instalado na ca-

sa onde Joaquim Casemiro, o Calça 

Larga, um dos fundadores e diretor 

de harmonia da escola de samba de 

mesmo nome, residiu com sua famí-

lia. Todo primeiro domingo do mês 

acontecem rodas de samba que 

resgatam a história do glorioso ver-

melho e branco para a comunidade 

e seus visitantes, regadas a cerve-

ja gelada e deliciosos petiscos, que 

ninguém é de ferro. Assim, vive-se a 

magia do carnaval o ano todo.

O Centro preserva as raízes da 

Unidos do Salgueiro, que nasceu 

Centro Cultural 
homenageia a 
vermelho e branco 
da Tijuca

OLHA O sALgUEIRO 
Aí, GEnTE!

em 1934 da junção dos blocos Ca-

pricho do Salgueiro e Terreiro Gran-

de. O então líder do morro, Calça 

Larga, organizava rodas de sam-

ba, passeios, piqueniques em Pa-

quetá e outras atividades para unir 

a comunidade — e é justamente es-

se espírito agregador que se man-

tém aceso na casa onde morou. Pa-

ra quem se pergunta o porquê do 

apelido, é só pensar nessa imagem: 

com quase dois metros de altura e 

beirando 130 quilos, ele usava cal-

ças boca de sino que cobriam os 

sapatos. 

Seu último ato, épico, se desta-

ca entre as histórias do Salgueiro. 

No dia 28 de agosto de 1964, uma 

sexta-feira, a escola ensaiava, como 

sempre, já nos preparativos para o 

desfile do ano seguinte. As pastoras 

evoluíam com graça sob a liderança 

do baluarte, de boné branco e apito, 

com o qual reforçava suas orienta-

ções. De repente, Calça Larga girou 

em torno de si mesmo e caiu. A bate-

ria estancou na hora, e todos corre-

ram até o centro da quadra na inten-

ção de acudi-lo. Antes de ser levado 

às pressas ao hospital, o comandan-

te ainda conseguiu a grandeza de 

balbuciar uma última ordem: “Não 

parem o ensaio por minha causa... O 

samba tem que continuar!”.

E como chegar a esse reduto 

que homenageia uma das maiores 

lendas do carnaval carioca? Kombis 

e mototáxis fazem o percurso até o 

alto do morro. Depois, explode cora-

ção: é o Salgueiro contagiando e sa-

cudindo esta cidade. 

Centro Cultural Calça Larga
Morro do Salgueiro – Tijuca
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Esculpida na Pedra do Sal — 

monumento histórico e religioso 

tombado pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural, no bairro da 

Saúde —, uma escada com 42 de-

graus conecta os dois trechos da 

Rua Argemiro Bulcão, o do asfal-

to e o que fica na subida do morro 

da Conceição. Na base, há uma bi-

furcação, com o mesmo número de 

degraus para os dois lados. Lá em 

cima, um simpático conjunto de ca-

sas coloridas do início do século XX 

é cercado por insígnias do Rio co-

lonial. Há uma fortaleza antiga, on-

de os Inconfidentes mineiros foram 

aprisionados e, atualmente, funcio-

na o Serviço Geográfico do Exército. 

A região é conhecida historica-

mente por “Pequena África”, que 

se estendia do entorno da Praça 

Mauá até a Cidade Nova. Nas fes-

tas em casas de escravos e forrós 

tocava-se o choro com flauta, cava-

“Pequena áfrica” 
testemunhou o 
nascimento do samba 
carioca

DEgRAUs 
cHEiOS 
dE 
HiSTóRiA

onde apenas o som de instrumen-

tos como violão, cavaquinho, re-

co-reco de bambu, cuíca, surdo e 

pandeiro são amplificados. As le-

tras, cantadas “no gogó”, ganham 

voz com o acompanhamento do 

público, que vai se acomodando 

por todo o Largo João da Baiana. 

Nos arredores, barracas e bares 

mantêm a tradição de oferecer pra-

tos com alguma influência da culi-

nária da época colonial, como o fa-

moso Angu (base da alimentação 

dos escravos) do Gomes. O Morro 

da Conceição guarda muitos ou-

tros encantos, como o Jardim Sus-

penso do Valongo, o Cemitério dos 

Pretos Novos, o Palácio Episcopal 

da Conceição, a Fortaleza da Con-

ceição e a Igreja São Francisco da 

Prainha. 

Escada da Pedra do Sal
Bairro da Saúde
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quinho e violão. No quintal, aconte-

cia o samba rural, batido na palma 

da mão, no pandeiro, no prato e fa-

ca — e dançado com sapateados, 

peneiradas e umbigadas. Sim, na 

Pedra do Sal nasceu o samba cario-

ca. Grandes nomes da música fre-

quentavam o local, como Pixingui-

nha, Donga e João da Baiana, que 

dá nome ao largo onde fica a esca-

da. Ali, o sal importado de Portugal 

era descarregado por escravos afri-

canos que trabalhavam nos cais de 

atracação e nos trapiches. Os de-

graus foram talhados na pedra pe-

los próprios negros e testemunha-

ram o surgimento dos primeiros ran-

chos carnavalescos, afoxés e pon-

tos ritualísticos, na segunda metade 

do século XIX. 

A informalidade permanece até 

hoje, com os músicos do grupo Ro-

da de Pedra tocando ao ar livre em 

uma mesa central, ao pé da pedra, 

SoM PARA TodoS oS goSToS 
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“Ela é a última cantora pura do Bra-

sil”, chancela o mestre Ruy Castro — 

uma autoridade inquestionável quan-

do o assunto gira em torno da Música 

Popular Brasileira — sobre a cantora 

Clarisse Grova. Não à toa, sua Oficina 
da Voz vive cheia de “canários” ama-

dores e profissionais, em busca das 

orientações precisas da mestra. 

Bem em meio ao caos do Cen-

tro da cidade, é possível, se você 

trabalha nas quadradezas, dar uma 

fugidinha (ou ir especialmente até 

Cantora ensina 
a partitura do 
personalismo vocal 

sOLTANDO A VOZ 
nA cidAdE

lá, porque a experiência merece) 

à Avenida Nilo Peçanha para, em 

sessões particulares ou em grupo, 

aprender tudo sobre emissão, arti-

culação, timbre e dicção. Graças a 

essas qualidades, Clarisse foi elei-

ta por linguistas brasileiros e espa-

nhóis para a confecção de um sof-

tware conversor de texto em voz da 

madrilena Telefônica / Vivo. 

Ela traz na bagagem, entre outros, 

um álbum gravado somente com 

composições de Aldir Blanc e Cristó-

vão Bastos e uma intensa carreira na 

publicidade. A intérprete dublou, nos 

primeiros capítulos, a atriz Larissa Ma-

ciel, que vestiu a pele da célebre intér-

prete de “Meu mundo caiu” na minis-

série “Maysa: Quando fala o coração”, 

exibida pela TV Globo em 2009. 

Oficina da Voz Clarisse Grova
Segundas e terças, das 10h às 18h. Sextas, das 
13h às 18h
Avenida Nilo Peçanha, 151/8o andar – Centro
Tel: (21) 97032-2673

A Oficina realiza apresentações 

com grupos de alunos dentro do 

projeto “Vem cantar comigo”, no in-

tuito de que adquiram noções acer-

ca do que os artistas costumam vi-

venciar sobre um palco. E produz 

gravações de áudio e clipes deles, 

divulgados no canal do YouTube e 

nas redes sociais do estúdio. Os pu-

pilos podem ser dirigidos por Claris-

se em faixas produzidas especial-

mente para que presenteiem seu 

amor — ou crush, vá lá.

É disponibilizado, ainda, às pro-

dutoras de publicidade um catálogo 

de vozes de vários profissionais do 

meio para jingles e locuções. A can-

tora, que dá aulas também na Escola 

de Música Villa-Lobos, prepara a voz 

de craques como as sambistas Be-

th Carvalho e Dorina Barros, e até de 

“canários” dos Estados Unidos, Ja-

pão, Inglaterra e Suécia. “Os estran-

geiros costumam me procurar pa-

ra entender os fundamentos essen-

ciais de gêneros como samba, cho-

ro, bossa e brazilian jazz, envolven-

do práticas de pronúncia, divisão, ar-

ticulação, tessitura, divisão, swing e 

assimilação dos fonemas da língua 

portuguesa”, pontua Clarisse. 

Mas a professora adverte: “A téc-

nica é importante, claro, só que pre-

cisa vir acompanhada de alma, co-

ração, entrega. Quem não encontra 

seu personalismo vocal, sua assina-

tura estilística, certamente será mais 

um no mercado.” Palavra da espe-

cialista.
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Roda de samba é ponto 
alto de celebração da 
negritude em Bento 
Ribeiro 

CRIOLICE  
dE RAiz

O Projeto Criolice reúne roda 

de samba, arte e culinária em um cli-

ma de confraternização e reverência 

à ancestralidade africana. O evento 

atrai mais de mil pessoas todo se-

gundo sábado de cada mês, no Clu-

be 4 Linhas, em Bento Ribeiro. 
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A iniciativa de juntar boa música 

com uma feira de quitutes, roupas, tur-

bantes, bijuterias e artesanato partiu 

de Rose Maciel, ativista do movimen-

to negro. “Para algumas pessoas, fa-

zer criolice é fazer uma coisa feia, coi-

sa de crioulo. Pretendemos derrubar 

esse mito, mostrando que fazer crioli-

ce é fazer coisa boa. É autoafirmação, 

ter orgulho de ser negro”, diz. 

Rose, ao lado do marido, Van-

der Araújo, do irmão, Dayvison Ma-

ciel, e do jornalista Enildo do Rosá-

rio, o Viola, abre espaço para empre-

endedores do segmento afro divul-
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garem seus trabalhos no encontro. 

Dos cerca de 40 expositores fixos, 

80% são mulheres, que vendem su-

as peças para sustentar as famílias. 

A roda de samba, composta por 

músicos conceituados, é o ponto 

alto da programação. No repertó-

rio, Candeia, Nelson Cavaquinho, 

Pixinguinha, além de composito-

res da atualidade, como Jorge Ara-

gão, Wilson das Neves, Wilson Mo-

reira, Nei Lopes, Xande de Pilares e 

Juninho Thybau. O Criolice termina 

sempre com a música “Dia de Gra-

ça”, de Candeia, tocada em forma 

de oração, como se fosse um hino 

do grupo. A letra diz: “Negro acorda 

é hora de acordar/ Não negue a ra-

nasceu em 2009, na Rua K, no Pon-

to Chique, em Padre Miguel. A rua 

residencial ficou pequena para as 

duas mil pessoas que frequenta-

vam o local, e o projeto saiu dali pa-

ra se juntar ao Terreiro de Crioulo, 

num quintal que lembrava um cen-

tro de candomblé, na Rua do Impe-

rador. Ficou por lá três anos e, em 

2014, mudou-se para o Parque de 

Madureira, até fincar pé no endere-

ço atual, em Bento Ribeiro.

o hino do 
gRupo musical 
é “dia da 
gRaça”, do 
compositoR 
candeia

ça/ Torne toda manhã dia de graça/

Negro não se humilhe nem humilhe 

a ninguém/Todas as raças já foram 

escravas também”.

O Clube 4 Linhas é o quarto es-

paço já ocupado pelo Criolice, que 

Projeto Criolice
Segundo sábado de cada mês, das 14 às 21h
Clube 4 Linhas
Rua João Vicente, 1.231 – Bento Ribeiro
Tel: (21) 96426-9329
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Em um cenário típico do Rio An-

tigo, o Samba da Ouvidor, realiza-

do há dez anos por um grupo de 

amigos na esquina da rua homô-

nima com a do Mercado, atrai até  

duas mil pessoas a cada apresenta-

ção. O objetivo é divulgar compo-

sições pouco conhecidas de auto-

res como Monarco, Candeia, Alber-

to Lonato, Manaceia, Cartola, Mes-

grupo toca raridades 
de compositores das 
Velhas guardas das 
escolas

ESqUinA dO 
OUVIDOR 

tre Fuleiro, entre outros bambas das 

Velhas Guardas das escolas.

Gabriel Cavalcante, o Gabriel da 

Muda, criador do evento, conta que 

cresceu ouvindo essas raridades, 

garimpadas em discos de vinil. “A co-

letânea é fruto da nossa experiência 

como músicos e amantes do samba 

— e sai do lugar-comum do reper-

tório das casas de shows”. Os clás-

sicos cuidadosamente seleciona-

dos, que recebem uma instrumen-

tação mais leve, valorizando os sons 

do tamborim, reco-reco, cuíca e pan-

deiro, conquistaram um público cati-

vo, vindo de todos os cantos do país 

— e turistas fãs de um bom batuque.

O Samba da Ouvidor, que já en-

trou para o calendário cultural do 

Rio, recebe a todos de braços aber-

tos. “Batemos na tecla que somos 

uma roda democrática, onde não 

há artistas e a única estrela é o sam-

ba”, resume Gabriel. Além dele, que 

canta e toca cavaquinho, o grupo 

reúne Julião e Iuri, nos violões; Mar-

cello Professor, no agogô; Ricardo 

Brigante, no reco-reco de madei-

ra; Jefferson Scot, Fábio e Leonar-

do Lelê, na percussão; Edoardo Ve-

lha e JP do Salgueiro, nos tambo-

rins; Dudão, na cuíca; Thadeuzinho 

no repique de anel; Nilson Visual, no 

surdo; Bidu, no pandeiro; e Gabriel 

Menezes e Lucas Oliveira, também 

no cavaquinho. E muita atenção: a 

roda não tem dia certo para acon-

tecer (mas vai sempre das 17h às 

22h). É preciso ficar de olho na pro-

gramação em www.facebook.com/

SambaDaOuvidor.

Samba da Ouvidor
Rua do Ouvidor esquina com Rua do Mercado
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Todas as segundas-feiras, o Clu-

be Renascença, no Andaraí, vira pal-

co do tradicional Samba do Traba-
lhador, comandado por Moacyr 

Luz desde 2005. O evento foi con-

cebido pelo cantor e compositor pa-

ra ser uma confraternização de sam-

bistas em seu dia de folga, já que às 

segundas costumam descansar da 

jornada dos fins de semana. Com o 

tempo, ganhou mais e mais popula-

deu no New york 
Times: mestre Luz 
comanda a massa 
no Renascença

sEgUNDA é diA 
dE SAMBA

ridade, tornando-se um fenômeno 

que atrai cerca de mil pessoas a ca-

da edição. 

Uma fila que vai de famílias intei-

ras a turistas de todas as partes se 

forma à porta do Rena, como é co-

nhecido o clube, para testemunhar, 

sempre no final da tarde, o show 

que exalta o samba, símbolo da bo-

emia da Zona Norte carioca. O su-

cesso transcendeu os limites do Re-

na: a roda já foi matéria de jornais 

como o New York Times, chegan-

do às prateleiras das lojas com dois 

DVDs e o livro “Segunda-feira – A 

história do Samba do Trabalhador”.

O pátio do clube fica lotado pa-

ra ouvir o som que vem do grupo 

de Moacyr, composto pelos bam-

bas Gabriel Cavalcante, Alexandre 

Nunes, Nego Álvaro, Luiz Augusto, 

Nilson Visual, Junior Oliveira, Mingo 

Silva e Daniel Neves. Revezando-se 

ao microfone, os músicos cantam 

grandes clássicos do gênero, além 

de composições próprias. Por lá 

já deram canja Neguinho da Beija-

Flor, Arlindo Cruz, Monarco, Teresa 

Cristina, Martinho da Vila, Beth Car-

valho, entre outros ícones.

Enquanto ouvem o melhor do 

samba de raiz, os frequentadores 

podem ainda se deliciar com um 

chope bem gelado e o prato servi-

do desde a primeira edição — a fa-

mosa costela com batata, cogitada 

até para batizar o nome da roda que 

tornou a segunda-feira carioca um 

dia para lá de especial. 

Samba do Trabalhador
Segunda-feira, a partir de 17h
Clube Renascença: Rua Barão de São Francisco, 
54 – Andaraí
Tel: (21) 3253-2322
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hostel no morro 
programa noites 
de jazz e festas 
com dj

Quem disse que na favela só dá 

samba? O jazz é outro ritmo que 

anima a comunidade Tavares Bas-

tos, no Catete, sede do Batalhão de 

Operações Especiais da Política Mi-

litar (Bope) e considerada uma das 

áreas mais seguras do Rio. Além da 

boa música, o cenário do The Maze  
configura um show à parte. Com 

uma arquitetura em estilo mediterrâ-

neo, marcada por labirintos (daí ad-

veio o batismo na língua de Shakes-

peare), e vista estonteante para a 

Baía de Guanabara e o Pão de Açú-

pOINT inGLêS 
nO ALTO  
dO cATETE

paRa os fãs 
da culináRia 
indiana, o ‘hoje 
tem cuRRy’ 
acontece aos 
domingosA
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car, o espaço tornou-se um point da 

noite carioca. 

Idealizado há mais de 35 anos 

por Bob Nadkarni, correspondente 

inglês e ex-repórter da British Broa-

dcasting Corporation (BBC), o The 

Maze é um hostel que tem a pre-

missa de dividir com turistas o way 

of life do charmoso povo de sota-

que chiado. O grande diferencial, 

além da panorâmica privilegiada, 

são as jam sessions organizadas por  

Nadkarni — das quais ele próprio 

participa, empunhando um saxofo-

ne. A ideia surgiu após o gringo sa-

car que deveria aproveitar melhor a 

cimento do britânico se destaca ain-

da por apostar em projetos sociais, 

apoiando aulas de conversação em 

inglês, balé, futebol e basquete na 

comunidade. 

As opções de transporte são va-

riadas, por Kombi, mototáxi ou táxi 

comum (os mais empolgados po-

dem subir a pé também), e não há 

dificuldade de acesso durante toda 

a noite. 

enorme varanda de sua casa — foi 

montado um albergue com quartos 

simples, mais acolhedores.

Para quem prefere um som mais 

dançante, com DJ e banda ao vivo, 

há a festa mensal Labirinto. Outra 

atração são os eventos gastronômi-

cos, como o Hoje tem Curry. Os fãs 

da culinária indiana podem usufruir 

dessas iguarias todos os domingos, 

a partir das 13h. Nos outros dias, a 

casa — que serviu de palco para as 

gravações do clipe “Beautiful”, de 

Snoop Dogg e Pharrell Williams, e 

do filme “O Incrível Hulk (2008)” — 

oferece pizzas e esfirras. O estabele-

The Maze
Rua Tavares Bastos, 414 –  
Comunidade Tavares Bastos
Tel: (21) 2558-5547
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do cafofo da Tia Surica 
à quadra da Portela, 
feijoada alimenta o 
samba 

SURicA RiMA  
BATUqUE cOM fEIjãO

Escola de samba que mais ve-

zes foi campeã na avenida, a Porte-

la guarda em sua história outro mo-

tivo de orgulho, que vem do talento 

culinário da Tia Surica, cozinheira 

de uma das feijoadas mais tradicio-

nais e populares da cidade. A balu-

arte da Velha Guarda azul e branca 

e figura icônica do carnaval cario-

ca já fazia sucesso com o prato na 

década de 80, quando começou a 

servi-lo em sua própria residência a 

um privilegiado grupo de amigos e 

sambistas. 

“Tudo teve início em casa, e ho-

je fico muito satisfeita por esse re-

conhecimento. Os que provam elo-

giam muito, porque é uma coisa fei-

ta à base de dedicação e carinho”, 

diz a prestigiada chef. Até hoje o “ca-

fofo da Surica”, como chamam cari-

nhosamente a sua moradia, consti-

tui ponto de encontro de famosos 

e anônimos que apreciam o melhor 

do samba e a iguaria que virou mar-

ca registrada na cultura do Rio.

SoM PARA TodoS oS goSToS 
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Em 2006, ela passou a prepa-

rar a delícia sempre aos últimos sá-

bados do mês no Teatro Rival, na 

Cinelândia, por onde permaneceu 

durante dez anos. O banquete, que 

atualmente pode ser degustado no 

Espaço Menezes, também no Cen-

tro, é oferecido em homenagem a 

Tia Vicentina, outra personagem 

emblemática da Escola, que inspi-

rou a canção “O Pagode do Vavá”, 

do compositor portelense Paulinho 

da Viola. 

Cerca de 500 felizardos se de-

leitam no caldo suculento, sempre 

ao som da roda de samba Amigos 

de tão 
saboRosa, a 
comilança 
coleciona fãs 
ilustRes, entRe 
sambistas, 
aRtistas, 
globais e até 
políticos

da Velha Guarda da Portela. Tia Su-

rica serve ainda sua especialidade 

em encontros na tradicional agre-

miação de Madureira e em even-

tuais eventos promovidos em ou-

tros estabelecimentos da cidade. 

De tão saborosa, a feijoada colecio-

na fãs ilustres, entre sambistas, artis-

tas, globais e até políticos, como o 

ex-prefeito do Rio Eduardo Paes.

O segredo da receita, segun-

do ela, é cozinhar com amor e não 

perder o ponto do sal, claro. Para is-

so, conta com a mãozinha de uma 

equipe, que começa a preparar o 

prato quatro dias antes de servi-lo. 

Feijoada da Tia Surica
Terceiro sábado do mês, a partir das 12h. 
G.R.E.S. Portela: Rua Clara Nunes 81 –  
Oswaldo Cruz. Tel: (21) 3217-1604
Espaço Menezes: Avenida Erasmo Braga, 278 – 
Centro – Tel: (21) 97914-9255
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Na panela de feijão não podem fal-

tar pé de porco, costelinha, paio, 

carne seca, lombo, bucho, peito e 

linguiça. Ao lado, os fiéis acompa-

nhamentos: couve, farofa, arroz e la-

ranja. E, numa mistura que dá sam-

ba, nada melhor que uma boa pi-

menta, uma cachacinha ou um cho-

pe gelado para complementar o sa-

boroso ritual.
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A igrejinha foi 
construída no Engenho 
d’El Rey

CApELA dO 
SécULO xvii  
é UMA dAS 
MAiS AnTiGAS 
dO RiO 
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Ao longo dos anos, a igrejinha so-

freu diversas reformas, sendo a últi-

ma em 2005, quando foram recupe-

rados o telhado, esquadrias, alvena-

rias de pedra e cal e o piso. Duran-

te a intervenção, acompanhada por 

arqueólogos, encontraram-se ves-

tígios de louça, vidro e outros mate-

riais dos séculos XVII, XVIII e XIX.

Quem vai até o número 80 da 

Rua Faro, no Jardim Botânico, nem 

imagina que existe nos terrenos da 

entidade beneficente Casa Mater-

nal Mello Mattos um dos mais anti-

gos templos religiosos da cidade. 

Bem conservada após muitas res-

taurações, a Capela de Nossa Se-
nhora da Cabeça — em homena-

gem à santa homônima — mantém 

ainda hoje a sua configuração origi-

nal, ao ser construída, entre os anos 

de 1603 e 1607, no então Engenho 

d’El Rey. 

Situada na encosta do Jardim 

Botânico, envolta pela mata da Flo-

resta da Tijuca e tombada pelos go-

vernos federal e municipal, a igreji-

nha foi erguida, por ordem do go-

vernador Martim Corrêa de Sá, às 

margens de um riacho também ba-

tizado de Cabeça. O culto à Virgem 

de mesmo nome foi iniciado pe-

lo mandatário da Capitania Real do 

Rio de Janeiro, tendo sido sua famí-

lia a responsável pela vinda da ima-

gem diretamente de Portugal. 

A estrutura da capela é compos-

ta por uma fachada simples, com 

frontão triangular e ombreiras de 

cantaria, duas janelas gradeadas e 

uma porta almofadada de madei-

ra. Do lado de dentro, há um único 

cômodo, pavimentado com lajotas 

de barro e coberto por abóbada de 

berço feita de alvenaria. O altar é de 

madeira, com veios policromados já 

do século XVIII. 

No período de sua execução, as 

áreas onde hoje estão os bairros da 

Tijuca, Laranjeiras, Gávea e Andaraí 

eram dominadas pelos engenhos 

de açúcar. Entre 1576 e 1577, uma 

fábrica de açúcar nas proximidades 

da Lagoa de Sacopenapã (atual Ro-

drigo de Freitas) recebeu a denomi-

nação de Engenho d’El Rei, impul-

sionando o desenvolvimento da re-

gião. A construção de capelas havia 

se tornado comum nas fazendas e 

chácaras de proprietários com boa 

situação econômica, como forma 

de reduzir os grandes deslocamen-

tos até paróquias da cidade para 

cumprir as atividades religiosas dos 

moradores. 
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Capela de Nossa Senhora da Cabeça
Rua Faro, 80 – Jardim Botânico 
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Ensinamentos 
milenares em 
um recanto no 
humaitá

A cultura do lamaísmo pode ser 

assimilada do alto de uma colina 

no Humaitá. Com cinco pavimen-

tos, um design acolhedor em tons 

alaranjados e muita simbologia,  

o Centro Nyingma de Budismo  
Tibetano desenvolve atividades 

religiosas, educacionais e filantró-

picas voltadas à disseminação des-

sas tradições. 

Para os iniciantes, vale ter em men-

te que os ensinamentos de Buda co-

meçaram na Índia e foram transmi-

tidos de mestre a discípulo por ge-

BUDIsMO PARA 
cARiOcAS
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rações. No século VIII, eles chega-

ram ao povo do Tibete e se manti-

veram até hoje, em uma linhagem 

ininterrupta de mestres. A Nyingma 

é a mais antiga das quatro escolas 

do Budismo Tibetano e preserva os 

ensinamentos do Grande Guru Pad-

masambhava, também conhecido 

como Guru Rinpoche.

Essa tradição chegou até nós, 

cariocas, através de Tarthang Tulku 

Rinpoche, detentor da linhagem. 

Seu esforço, ao vir para o Ociden-

te, foi na intenção de criar um ca-

minho de acesso ao budismo que 

fosse compreensível e trilhável por 

emergir na religião de autoconhe-

cimento — além de cerimônias tra-

dicionais do calendário lunar, pro-

jetos de arte e exposições. Institui-

ção sem fins lucrativos, o Centro 

é mantido por trabalho voluntário.  

Isso porque, entre os ensinamen-

tos, compreende-se o trabalho co-

mo um cenário de vida — onde po-

demos exercer responsabilidades e 

habilidades para nos desenvolver-

mos como ser humano.

a nyingma  
é a mais antiga 
das quatRo 
escolas do 
budismo 
tibetano

ocidentais, assim como compatível 

com o mundo contemporâneo. 

E é dentro dessa filosofia que 

o Centro Nyingma de Budismo Ti-

betano atua. Aulas, seminários, 

workshops, meditação e retiros são 

os serviços oferecidos a quem quer 

Centro Nyingma de Budismo Tibetano 
Rua Casuarina, 297, casa 2 – Humaitá
Tel: (21) 2527-9388 e 98887-9388
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As ave-marias executadas em 

um órgão com 649 tubos renovam, 

aos domingos, as tradições cristãs. 

Realizadas na Igreja de Santo An-
tônio dos Pobres, as missas das 

18 horas são embaladas pelo mo-

numental instrumento que, desde 

1953, abrilhanta as celebrações de 

Paróquia do século 
XiX foi inaugurada 
com a presença da 
Família Real

REfúGiO  
dOS HUMILDEs

uma das mais célebres paróquias 

do Centro do Rio. 

O projeto da charmosa igreja da 

Rua dos Inválidos surgiu em 1807, 

quando o negociante António Jo-

sé de Souza Oliveira liderou um gru-

po com a ideia de erguer um tem-

plo para veneração do santo nasci-

do em Lisboa e falecido em Pádua. 

Inspirado pela fé, ele doou à Vene-

rável Irmandade do Santíssimo Sa-

cramento Santo Antônio um terreno 

na esquina com a Rua do Senado.

Pouco depois, em 1811, com 

a presença da Família Real e de 

membros da Corte, houve a inau-

guração da construção em estilo 
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barroco, que logo ficou conhecida 

por Igreja de Santo Antônio dos Po-

bres. Isto porque, na época, já ha-

via a Igreja do Convento de San-

to Antônio no Largo da Carioca — 

frequentada pelos ricos da cidade. 

O templo mais modesto se trans-

formou, então, em abrigo dos fiéis 

mais humildes.

Em 1831, nova edificação foi er-

guida, igualmente em estilo barro-

co. Mais tarde, em 1854, o nome da 

congregação mudou para Venerá-

vel Irmandade do Santíssimo Sacra-

mento Santo António dos Pobres e 

Nossa Senhora dos Prazeres, aco-

lhendo diferentes devotos. Junto a 

essa movimentação, houve outra 

reforma, incluindo a pavimentação 

em pisos hidráulicos.

Mesmo assim, as enchentes — 

que ainda castigam a região — de-

gradaram os alicerces da igreja. Por 

isso, na década de 1940, a constru-

ção sofreu mudanças estruturais, 

adquirindo o estilo neorromântico. 

Já o órgão que encanta os segui-

dores de Santo Antônio foi adquiri-

do em 1953, tendo sido restaurado 

em 2009, com o apoio do Ministério 

da Solidariedade Social de Portu-

gal. Um ano depois, a execução de 

torres em terreno vizinho provocou 

abalos na igreja. Durante a restaura-

ção, que durou três anos, foi encon-

trado o assoalho de 1811 — hoje 

exposto ao público sob a proteção 

de pisos de vidro. 

Conhecida por socorrer os mais 

carentes — que há séculos circulam 

pelas suas imediações —, a Igreja 

de Santo Antônio dos Pobres dis-

tribui, na última terça-feira do mês, 

alimentos e roupas para 150 famí-

lias cadastradas. Tudo para manter 

a secular assistência aos fiéis mais 

humildes. 

Igreja de Santo Antônio dos Pobres
Rua dos Inválidos, 42 – Centro
Tel: (21) 2222-2586



170 

Paróquia abriga a gruta de Nossa 
Senhora de Lourdes

UMA iGREjA 
PARA vER  
E REZAR

A Igreja da Santíssima Trindade, inaugura-

da em 1945, no bairro do Flamengo, é um ele-

gante exemplo da junção entre arquitetura e fé 

na cidade. Projetada em estilo art déco pelo ar-

quiteto francês Henri Sajous — que atuou no 

Brasil de 1930 a 1959, deixando um legado de 

construções icônicas, como o Edifício da Mes-

bla da Rua do Passeio, o Biarritz e o Tabor Loreto, 

na Praia do Flamengo —, encontra-se preserva-

da na sua essência. 

A paróquia apresenta traços modernos sem 

se afastar dos aspectos tradicionais de um tem-

plo católico. Sajous pensava no conjunto da 

obra, mas também se esmerou nos detalhes. No 

interior, são 21 vitrais de 1,20 m de largura por 8 

m de altura, cada qual dividido por uma estrutu-

ra de concreto armado muito fina, formando uma 

cruz entre os círculos sobrepostos. 

 Na nave principal, 18 estátuas em pedra de 

Chauvigny de 2 m de altura, esculpidas por Ga-

briel Rispal (nascido em Bordeaux e estabeleci-

do em Paris), integram-se à composição arqui-

tetônica das colunas. A lápide perpétua, com  

50 m de comprimento, 17 m de largura e uma tor-

re pontiaguda de 55 m de altura, como uma seta a 

indicar o caminho para o céu, reverencia a memó-

ria daqueles que ergueram esse templo.

Nos fundos da igreja, existe a Gruta de Nossa 

Senhora de Lourdes, conhecida por seus mila-

gres. Nela, há um pedaço da rocha de Massabielle 

— onde a Virgem teria aparecido diversas vezes, 

em 1858, a Santa Bernadette, na França —, con-

servado como relíquia numa caixa de vidro. É co-

mum ver os que ali chegam colocarem uma das 

mãos na pedra e, em seguida, erguerem os olhos 

às duas santidades. Encontram-se, também, ex-

postas placas de agradecimentos pelos milagres 

alcançados. O movimento nas segundas-feiras é 

intenso, com um grande número de paroquianos 

acendendo suas velas em contrição.

TEMPLoS

Igreja da Santíssima Trindade 
Rua Senador Vergueiro, 141 – Flamengo
Tel: (21) 2553-3114
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A simplicidade é um valor funda-

mental para qualquer filosofia religiosa, 

seja ela ocidental ou oriental. Preceitos 

como humildade e amor ao próximo 

podem acabar se perdendo em meio à 

riqueza material excessiva. Nesse con-

texto harmônico atua a sinagoga Aha-
vat Shalom, em Olaria. O templo é o 

único que celebra a cultura judaica no 

subúrbio carioca. 

Os princípios semitas se eviden-

ciam na estrutura modesta, com jane-

las em basculante. Ali, não há grandes 

buffets, nem festas pomposas, mas sim 

o culto a Deus a partir dos mandamen-

tos da primeira religião monoteísta do 

ocidente. A pequena sinagoga teve a 

sua consolidação entre as décadas de 

1930 e 1960 com o assentamento e a 

expansão da comunidade judaica pe-

la Zona da Leopoldina. No entanto, ao 

passar dos anos, ocorreu uma migra-

ção em massa dos praticantes da re-

gião para outros bairros da cidade. Gra-

ças ao médico Soil Zuchen, último dos 

imigrantes originais que permanece no 

local, a edificação, bem simples, conse-

guiu se manter. 

Há cerca de sete anos, um grupo 

de 40 antigos moradores se uniu para 

reformar o templo. A arrecadação dos 

contribuintes custeia as despesas men-

sais de luz, água, limpeza e kidush — ri-

tual que envolve reza e consumo de vi-

nho doce — e envolve contribuições 

para a Tsedaká — espécie de dízimo 

judaico. A sinagoga funciona aos sába-

dos e em datas comemorativas como 

Rosh Hashanah, Yom Kipur, Simchat 

Torá, Pessach, Chanuká e Purim. 

Casa de culto se mantém 
desde a fixação da comunidade 
judaica na Leopoldina

sINAgOgA 
EM OLARiA 

Sinagoga Ahavat Shalom
Rua Juvenal Galeno, 29 – Olaria
Tel: (21) 2560-5424
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pARAísO 
dE 
cAMPO 
GRAndE

Não são apenas as praias ma-

ravilhosas que o carioca e seus vi-

sitantes podem buscar para se re-

frescar, principalmente no sol escal-

dante de 40°. Entre as muitas fontes 

de água doce da cidade, desponta a  

Cachoeira da Serra do Mendanha, 

localizada no parque municipal de 

mesmo nome, em Campo Grande, 

ao longo do Rio Guandu do Sapê.

Após aproximadamente uma 

hora de caminhada em uma trilha 

de dificuldade moderada, o aven-

tureiro desfrutará de um dos maio-

res redutos de vegetação original 

do Rio, com árvores nascidas antes 

mesmo de os portugueses chega-

rem ao Brasil. O parque municipal 

constitui uma unidade de conser-

vação do bioma da Mata Atlântica 

e faz parte da área de proteção am-

biental da APA Gericinó-Mendanha, 

considerada reserva da biosfera pe-

la Unesco. 

No caminho, quem passa pela 

Avenida Brasil, entre os bairros de 

Realengo e Paciência, sentido Ita-

guaí, já consegue avistar as impo-

nentes montanhas do lado direito 

da via. Ao seguir por ela até o fim da 

Estrada do Mendanha, em Campo 

Grande, vai se deparar com um mor-

rinho que dá acesso à Estrada Abí-

lio Bastos. Ali, uma escola sinaliza o 

momento de virar à esquerda. Após 

cerca de dez minutos, começa o ca-

minho rumo à cachoeira, que pode 

ser percorrido com o auxílio de um 

guia. É preciso estar atento ao ter-

reno da trilha — bem acidentado e 

cheio de raízes e pedras — e a uma 

bifurcação, onde se deve entrar à 

esquerda. Meia hora depois, já são 

possíveis os primeiros vislumbres 

de poços. 

A maior queda do local mede 30 

metros de altura e é usada para ativi-

dades de rapel por meio de empre-

sas especializadas no esporte. Para 

os menos aventureiros, recomenda-

se brincar de escorregar nas pedras 

dos poços menores, que formam be-

las piscinas naturais. Mas cuidado: a 

maior parte não chega a dar pé.

Cachoeira da Serra do Mendanha
Terça a domingo, das 8h às 18h
Parque Municipal da Serra do Mendanha – 
Campo Grande 
Estrada do Mendanha, s/no

VERdE Rio

Parque na Zona 
oeste abriga 
complexo de poços e 
quedas d’água
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O contato com a natureza pura, 

praticamente sem a interferência do 

homem, é algo raro nas metrópo-

les espalhadas mundo afora. Nesse 

contexto, o Parque Ecológico Chi-
co Mendes — alinhado aos valores 

pregados pelo líder seringueiro as-

sassinado no Acre, em 1988 — se 

distingue como uma das principais 

áreas de proteção ambiental do Rio. 

Fundado um ano após a morte do 

ambientalista, uma de suas premis-

sas é manter as características de 

seu ecossistema inalteradas.

Ao chegar, o visitante avista-

rá um pequeno prédio térreo, on-

área de Proteção 
homenageia 
líder seringueiro 
acreano

ÉDEN dO REcREiO de será recebido pelos funcioná-

rios da instituição. Para melhor se 

inteirar sobre o parque, terá à dis-

posição diversos painéis informa-

tivos, contendo fotos e descrições 

acerca da fauna e da flora, bem co-

mo esculturas de bichos que vivem 

na região. Entre as atrações, está a 

Lagoinha das Tachas e suas cerca-

nias — habitat de espécies vege-

tais e animais raras e ameaçadas 

de extinção, como o jacaré-de-pa-

po-amarelo, jabuti e preguiça-de-

três-dedos. No bioma de 40 hecta-

res preservados, destacam-se bro-

mélias, ingás e pitangueiras. Há vi-

veiros para os bichos recém-rega-

tados, a maioria cágados, jabutis e 

jacarés. Após atravessarem um pe-

ríodo de recuperação e tratamento, 

eles são devolvidos aos cuidados 

da mãe natureza.

Outro programa fica por con-

ta das trilhas naturais, que se es-

tendem por cerca de cinco quilô-

metros e não exigem esforço físico 

no percurso, por serem planas — 

e bem sinalizadas. Uma delas está 

adaptada para portadores de de-

ficiência física, garantindo que to-

dos possam usufruir do passeio de 

forma democrática. As crianças — 

e os adultos — também podem se 

divertir no playground (localizado 

perto do estacionamento), incluin-

do mesas com desenhos de tabu-

leiros de dama e xadrez. Por cons-

tituir uma reserva ambiental, não se 

autorizam piqueniques.

Parque Ecológico Chico Mendes
De terça-feira a domingo, das 8h às 17h
Avenida Jarbas de Carvalho, 679 –
Recreio dos Bandeirantes
Tel: (21) 2437-6400
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O tempo estacionou em pleno 

Romantismo no Parque Natural 
Municipal Darke de Mattos, situa-

do em Paquetá, no final da Praia Jo-

sé Bonifácio, com acesso pela Pra-

ça Pintor Augusto Silva. Em meio 

a amplas áreas gramadas, árvores 

centenárias e muitas vielas de sai-

bro, destacam-se uma trilha, dois 

mirantes e um terraço panorâmico, 

com vista para a Baía de Guanaba-

ra, as montanhas e entornos do ar-

quipélago — além de brinquedos, 

escorregadores e balanços para a 

garotada. Para completar o encan-

tamento, há uma passagem a uma 

Refúgio verde em Paquetá, entre 
jardins típicos do século 19, guarda 
até uma bela prainha

diRETO  
dO TúnEL  
dO TEMpO
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bela prainha, através de um peque-

no túnel, no recanto do píer, que re-

mete a um covil de piratas. 

Sua história se mescla à extração 

do caulim (argila para a fabricação 

de cerâmicas, tintas e papéis), ativi-

dade comum em Paquetá — em in-

tenso comércio com o Rio — até fins 

dos anos 1800. A exploração do mi-

neral teria começado na época dos 

jesuítas, ainda no século 18, na Chá-

cara do Morro da Cruz — local onde 

hoje fica o parque —, com autoriza-

ção do proprietário das terras. Pos-

teriormente, a Chácara (na qual fun-

cionou a Fábrica de Tecidos Agricul-

tura Industrial, até a virada do sécu-

lo 20) passou às mãos do industrial 

Darke Bhering de Mattos, que dá no-

me ao parque, criado por decreto 

municipal em maio de 1975.

No mirante, é possível observar 

túneis e cavernas remanescentes 

da extração. O espaço e suas esca-

darias foram construídos ao estilo 

dos antigos jardins românticos, ca-

racterísticos do século 19, encon-

no miRante, 
é possível 
obseRvaR 
túneis e 
caveRnas 
Remanescentes 
da extRação

trados, por exemplo, em partes do 

Parque Lage, no Rio. Na vegetação, 

predominam os antúrios e filoden-

dros, além de bananeiras-de-jardim. 

Apesar das profundas interferên-

cias no ecossistema, a cobertura flo-

restal é relativamente densa, forma-

da também por espécies mais tar-

de introduzidas, como amendoei-

ra, jaqueira, tamarineira, flamboyant, 

baobá, palmeira imperial e eucalip-

to. As nativas estão representadas, 

entre diversas outras, por figuei-

Parque Natural Municipal Darke de Mattos
Terça a domingo, das 8h às 17h
Praia José Bonifácio, 255 – Paquetá
Tel: (21) 3397-0189

ra, cajá-mirim, guariroba, embaúba, 

paineira, ipê-amarelo e sapotiaba, 

ameaçada de extinção no municí-

pio. Para chegar ao parque, pode-

se ir a pé, de bicicleta, triciclo ou car-

rinhos elétricos, que servem como 

táxis, substituindo as antigas charre-

tes de tração animal.
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Unidade de conservação ambien-

tal em Vargem Grande, o Parque  
Estadual da Pedra Branca é consi-

derado uma das maiores florestas ur-

banas do mundo, com 12.500 hecta-

res de área coberta por vegetação tí-

pica da Mata Atlântica — quatro ve-

zes superior à do Parque Nacional da 

Tijuca. Abriga o ponto mais alto da ci-

dade, o Pico da Pedra Branca, com 

1.024 metros de altitude. 

Exposição permanente traz 
informações sobre as rochas, a 
fauna e a flora da região

pEDRA BRANCA  
é O MOnTE 
EvEREST dO RiO

L
E

A
N

d
R

A
 T

o
L

E
d

o
 d

A
 S

iL
V

A
/W

ik
iM

E
d

iA



177 

A trilha mais procurada é a que 

conduz ao Pico da Pedra Branca. 

Seus 11 km de subida, dependen-

do do condicionamento físico do 

praticante, exigem uma caminhada 

de até três horas de duração. Mas 

há opções mais leves, como as tri-

lhas Rio Grande, com 800 m de ex-

tensão, e para o Açude do Camo-

rim, com cerca de 3 km, frequenta-

da por visitantes de todas as idades. 

A Trilha Circuito das Águas, igual-

mente suave, oferece um complexo 

de atrações, como cachoeiras, açu-

de e represas. 

Um inventário da fauna indica 

que há no mínimo 220 espécies de 

aves, 79 de mamíferos, 38 de répteis 

há no mínimo 
220 espécies 
de aves, 79 de 
mamífeRos,  
38 de Répteis e 
12 de anfíbios

e 12 de anfíbios — várias ameaçadas 

de extinção, como porco-do-mato, 

preguiça, tamanduá-de-colete, tuca-

no-de-bico-preto, jiboia e cobra-de-

vidro, sem contar os tipos de peixes e 

invertebrados dentro do parque. 

As principais atrações são o 

aqueduto do século XIX, os recan-

tos da Represa da Figueira e da Re-

presa da Padaria, além de bromé-

lias e árvores características da Ma-

ta Atlântica (cedros, jacarandás, je-

quitibás e ipês). A sede, que ocu-

pa uma casa projetada pelo arqui-

teto Zanini, abriga a exposição per-

manente “Da Pedra Branca ao Pau 

da Fome”, com informações acer-

ca da composição das rochas, dos 

animais e da flora da região, além 

de um minhocário e um bromeliá-

rio. Nas cercanias do Núcleo Pau da 

Fome está o Museu Bispo do Rosá-

rio Arte Contemporânea, na Colônia 

Juliano Moreira.

Localizado entre grandes áre-

as urbanizadas — Recreio dos Ban-

deirantes, Campo Grande, Guarati-

ba, Jacarepaguá, Bangu e Marechal 

Hermes —, o parque presta um va-

loroso serviço ao povo carioca, ao 

abastecer as importantes represas 

do Camorim, Pau da Fome e Enge-

nho Novo. Além disso, oferece di-

versas opções de trilhas e passeios 

ecológicos, que podem ser acom-

panhados por guarda florestal, e vi-

sitas guiadas para grupos escolares.
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Parque Estadual da Pedra Branca 
Diariamente, das 8h às 17h 
Estradado Pau da Fome, 4.003 – Taquara
Tel: (21) 2446-4557
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Um recanto romântico, típico de 

uma fazenda, faz a alegria de cen-

tenas de pessoas durante os finais 

de semana na Tijuca. É a Praça dos 
Cavalinhos (oficialmente, Praça 

Comendador Xavier de Brito), onde 

o chão de terra batida proporciona 

a experiência de se estar em uma ci-

dadezinha do interior.

Opções de lazer não faltam. As 

que mais atraem as crianças são 

montar os fofuchos pôneis e an-

de pôneis fofuchos a 
teatro de marionetes 
e jogos de xadrex

CAVALINHOs nA PRAçA 
xAviER dE BRiTO

dos e domingos. Adeptos dos jogos 

de baralho, dama e xadrez se diver-

tem enquanto as crianças se esbal-

dam com a bicharada. O refino pai-

sagístico também é destaque: no 

centro da pracinha, um portento-

so chafariz francês que, segundo a 

lenda, deveria ter permanecido em 

algum jardim da França — mas, no 

fim de contas, acabou vindo parar 

em solo carioca, por volta dos anos 

1960. Em bronze, o chafariz exibe 

carrancas, anjinhos e golfinhos or-

namentais, por onde passam os file-

tes e o jorro d’água.

Praça dos Cavalinhos 
Praça Comendador Xavier de Brito,  
Avenida Maracanã – Tijuca
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dar de charrete. Além disso, a pra-

ça oferece pula-pula, minimotoci-

cletas e balanços, que fazem parte 

do parque dos bebês. Há exibições 

de escolas de capoeira e de músi-

ca. Lá também funciona o Teatro 

Municipal de Guignol Magda Mo-

desto — um formato cênico de ma-

rionetes e ventríloquos implantado 

na cidade no início do século pas-

sado, na administração do prefeito 

Pereira Passos —, que faz sucesso 

até entre os adultos, que resgatam 

os tempos de infância ao lado dos 

filhos.

E o pessoal da terceira idade 

também tem seu lazer no reduto ti-

jucano. Num antigo coreto, mesas e 

cadeiras não ficam vazias nos sába-
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No Jardim Botânico, uma char-

mosa escadaria de 62 degraus, to-

talmente ornamentada por pedras 

coloridas e azulejos pintados pelas 

crianças do bairro, faz a ligação en-

tre a Rua Benjamim Batista e a Praça  
Pio XI. Lá, As Amigas da Pracinha 

organizam diversas atividades para 

a criançada. 

Tudo começou em 2004, com o 

Sebinho nas Canelas, evento recre-

ativo de permuta de livros que ro-

la até hoje, anualmente, no mês de 

Amigas de praça 
no jardim Botânico 
organizam eventos 
para a garotada  

RAinHAS dOS 
BAIXINHOs

outubro. Para participar, os peque-

nos devem levar publicações infan-

tis em bom estado e sem rasura, no 

intuito de serem trocadas por ou-

tras — não há vendas. A brincadei-

ra consiste em substituir os títulos já 

lidos por uma ficha, que vale outro 

título, entre os disponíveis na ban-

ca. No local, também são formados 

grupos para todos curtirem juntos 

as historinhas. 

Dois anos depois, veio o Bloco 

da Pracinha, que, no sábado ante-

rior ao Carnaval, concentra, mas 

não sai. A petizada cai na folia a par-

tir das 10h com muita música. No re-

pertório, marchinhas voltadas para 

os miúdos. A diversão segue com 

oficinas de customização de fanta-

sias e camisetas e, também, de per-

cussão, com direito à montagem de 

bateria mirim. Por volta das 14h, a 

agremiação, a única dedicada ex-

clusivamente à galera infantil, desfi-

la em volta da praça. 

A cada ano, as organizadoras 

acrescentam novas atrações à pro-

gramação, como a festa junina e o 

brechó. A ideia de ocupar o espa-

ço bucólico com recreação para 

a petizada partiu de Christina Mar-

tins, criadora do site Amigas da Pra-

cinha. O objetivo da página era dar 

dicas e informações para os pais. 

“Como sou vizinha da praça, resol-

vi também organizar eventos no lo-

cal para esse público”, conta Chris-

tina. O site foi extinto, e a programa-

ção hoje é divulgada por meio das 

redes sociais.

Praça Pio XI, Jardim Botânico
Informações sobre a programação: 
www.facebook.com/amigasPracinha
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Quem gosta de passeios em co-

munhão com a natureza não po-

de deixar de conhecer a trilha do  
Morro Luís Barata, em Campo 

Grande, mais conhecido como Mor-

ro do Rui pelos moradores da re-

gião. Apesar de pouco divulgado, o 

local é um dos mais belos recantos 

do bairro e o destino ideal para tri-

lheiros iniciantes, em razão da baixa 

dificuldade da subida. 

Do início da trilha ao cume do 

morro, com altitude de 177 m, o tra-

No cume, vista 
panorâmica de todo 
o bairro de Campo 
grande 

TRILHA PARA 
iniciAnTES

jeto perfaz 1,3 km e costuma render 

30 minutos a pé. Apesar de não ha-

ver placas de sinalização, o cami-

nho é bem marcado, de modo que 

o visitante dificilmente consegue se 

perder. O principal ponto de aces-

so fica na Rua Aratanha, na altura da 

portaria da Cedae, a melhor opção 

para os visitantes que vêm de fora 

de Campo Grande.

Outra opção se dá pela estrada 

do Monteiro, próxima ao cemitério 

do bairro, no logradouro conheci-

do como Caminho do Céu. “O mor-

ro não pertence a um parque, por is-

so não existe um cuidado especial. 

O caminho é mantido pelos pró-

prios moradores, com apoio de al-

guns estabelecimentos locais. Mas 

a subida é tranquila e pode ser feita 

mesmo por quem não está tão habi-

tuado a esse tipo de passeio”, expli-

ca Thiago HD, também morador e 

especialista em trilhas. 

O maior atrativo está nas be-

las paisagens, que podem ser con-

templadas tanto do alto quanto ao 

longo da trilha. Em poucos minutos 

de caminhada, já se avistam o ma-

ciço da Pedra Branca, a restinga da 

Marambaia e, em sua parte mais ar-

borizada, o bairro de Guaratiba. No 

cume, os visitantes são recompen-

sados com uma panorâmica de to-

do o bairro de Campo Grande, des-

de a região de São Jorge até o Brito. 

Ao fundo, é possível observar San-

ta Cruz, Vasconcelos, a praia de Se-

petiba, as pedras do Rio da Prata e a 

Serra do Mendanha.

Trilha do Morro Luís Barata
Rua Aratanha – Campo Grande 
(altura da portaria da Cedae)
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Para celebrar o privilégio de acolher tantos cariocas 

— de fato e de direito — que nos brindam com seus di-

versificados talentos, nascia a revista Carioquice. Lá se 

vão mais de 12 anos. Uma dúzia de anos incandescen-

tes e que deram a lume 51 números com o melhor da se-

dução carioca.

Desde então, buscamos retratar a cena da Cidade 

Maravilhosa no que ela tem de mais cativante: persona-

lidades, patrimônios artísticos, sabores, histórias e ima-

gens singulares. Em suas páginas, os leitores viajaram 

num Rio transbordante, em que passado e presente se 

conectaram com um charme irresistível.

Sob novo formato, Carioquice pretende mostrar a 

graça, a tipicidade e o charme de outras praias, não me-

nos belas e pitorescas e bem menos reveladas. Um Rio 

de Janeiro que não raras vezes está bem ao nosso lado, 

mas que não enxergamos por absoluta falta de apresen-

tação, de descoberta anterior, de olhar sagaz.

A Insight Comunicação e o Instituto Cultural Cravo 

Albin (ICCA) têm o orgulho de lançar o primeiro núme-

ro do Almanaque Carioquice. Este novo projeto inaugu-

ra um ciclo em sua originalíssima trajetória editorial, ao 

consolidar suas edições trimestrais numa única e subs-

tanciosa publicação anual.

A novidade é que, além de seguir prestigiando o que 

de melhor oferece a cidade — elegendo, por meio de 

especialistas incontestes em carioquices, personagens 

e serviços que se destacaram ao longo do ano —, o Al-

manaque mostra um Rio que (quase) ninguém conhe-

ce. E nas mais inusitadas áreas.

Quer visitar a Estátua da Liberdade sem ir a Nova 

York? Vá até a Praça Miami, aqui mesmo em Vila Kenne-

dy. Lá veio parar uma das poucas réplicas em zinco fei-

tas, no século 19, pelo francês Frédéric Bartholdi, cria-

dor do icônico monumento norte-americano. 

Sapatos temáticos iguais aos dos mestres-salas das 

escolas de samba? Seu Gomes tem. Um planetário mo-

dernérrimo? Partiu Santa Cruz. Sem falar no espaço sen-

sorial, dentro do Jardim Botânico, para visitantes com 

necessidades especiais; no romântico Parque Darke de 

Mattos, em Paquetá; e na suculenta feijoada do Bar da 

Amendoeira, em Maria da Graça. 

E mais surpresas. E mais ohs! de quase espanto. E 

mais orgulho pelas revelações do carioquismo.

Moradores e visitantes terão em mãos um guia ori-

ginal de informações e endereços cheio de histórias di-

vertidas e interessantes para turbinar suas andanças 

pelo Rio. Uma vitrine única das delícias espalhadas e 

muitas vezes ocultas dessa cidade maravilhosa. Como  

dizem fãs declarados da Carioquice, como Jaguar e  

Ziraldo, “vai ser de babar”.

ô ABRe ALAS  
PARA o 
ALMAnAQUe 
CARIOQUICe

em pauTa:  
         GoSToSuRAS 
                  | CORpO sãO 
          | TeMPLoS  
| BAZAR CARIOCA  
      | PETIZADA 
             | VeRde RIO  
   | MISTERIOSO MAR 
        | LIstAs RARAs

Carta do riCardo

RICARdO CRAVO ALBIn
diretor do iCCa

1
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Quem gosta de passeios em co-

munhão com a natureza não po-

de deixar de conhecer a trilha do  
Morro Luís Barata, em Campo 

Grande, mais conhecido como Mor-

ro do Rui pelos moradores da re-

gião. Apesar de pouco divulgado, o 

local é um dos mais belos recantos 

do bairro e o destino ideal para tri-

lheiros iniciantes, em razão da baixa 

dificuldade da subida. 

Do início da trilha ao cume do 

morro, com altitude de 177 m, o tra-

no cume, vista 
panorâmica de todo 
o bairro de Campo 
grande 

tRILHA PARA 
InIcIAnTeS

jeto perfaz 1,3 km e costuma render 

30 minutos a pé. Apesar de não ha-

ver placas de sinalização, o cami-

nho é bem marcado, de modo que 

o visitante dificilmente consegue se 

perder. O principal ponto de aces-

so fica na Rua Aratanha, na altura da 

portaria da Cedae, a melhor opção 

para os visitantes que vêm de fora 

de Campo Grande.

Outra opção se dá pela estrada 

do Monteiro, próxima ao cemitério 

do bairro, no logradouro conheci-

do como Caminho do Céu. “O mor-

ro não pertence a um parque, por is-

so não existe um cuidado especial. 

O caminho é mantido pelos pró-

prios moradores, com apoio de al-

guns estabelecimentos locais. Mas 

a subida é tranquila e pode ser feita 

mesmo por quem não está tão habi-

tuado a esse tipo de passeio”, expli-

ca Thiago HD, também morador e 

especialista em trilhas. 

O maior atrativo está nas be-

las paisagens, que podem ser con-

templadas tanto do alto quanto ao 

longo da trilha. Em poucos minutos 

de caminhada, já se avistam o ma-

ciço da Pedra Branca, a restinga da 

Marambaia e, em sua parte mais ar-

borizada, o bairro de Guaratiba. No 

cume, os visitantes são recompen-

sados com uma panorâmica de to-

do o bairro de Campo Grande, des-

de a região de São Jorge até o Brito. 

Ao fundo, é possível observar San-

ta Cruz, Vasconcelos, a praia de Se-

petiba, as pedras do Rio da Prata e a 

Serra do Mendanha.

Trilha do Morro Luís Barata
Rua Aratanha – Campo Grande 
(altura da portaria da Cedae)
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