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Existem vários 
bons motivos 
para acreditar no 
desenvolvimento 
do país.

Geramos e transmitimos hoje a energia que produz 
o crescimento econômico do amanhã.



Almanaque Carioquice volta a mostrar  

o mapa da mina da cidade. Esperamos  

que vocês tenham tanto prazer em 

usufruir das nossas dicas quanto tivemos 

em produzir a publicação ao longo deste 

ano. A recomendação final dos editores 

é sucinta: esbaldem-se! Foi com essa 

intenção que fizemos a segunda edição do 

Almanaque Carioquice. Em cada página,  

uma indicação para o seu deleite.
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O ato de se louvar o Rio em um  
originalíssimo (e raro) Almanaque não 
deixa de ser a possibilidade de uma 
convergência, o encanto sutil e ime-
morial de um amontoado de feitiços.

Certa vez, lá pelos anos 60, em do-
mingo plúmbeo, fui almoçar no bar-
raco de Cartola ao sopé da Manguei-
ra. Mergulhei em mesa farta, coroada 
com a mitológica carne assada da Zi-
ca, preparada com arte e apuro ao mo-
lho madeira. Abelhudo que sou, fui à 
cozinha e logo comprovei que o já mí-
tico molho era nutrido com outros se-
greditos. A grande quituteira jamais 
confessou, mas confirmei minha des-
confiança de que ela batizava o mo-
lho com uma cachacinha, sabiamen-
te perfumada com cascas de limão e 
guardada a sete chaves lá no fundo do 
armário da cozinha. 

Eis que chega Vinicius de Moraes,  
acompanhado pelo filho Pedro. O 
poe ta toma assento, pede a branqui-
nha que reluzia à mesa e pergunta à  
Zica pela carne assada – degustada  
de imediato por ele, lenta e sacraliza-
damente. Fixei para sempre na memó-
ria a cena dos dois poetas, em espicha-
da conversa sobre o Rio, sua música e 
a alegria do carioca por viver e sorver a 
beleza da cidade. 

Ao final, já caindo uma noite chuvo-
sa e úmida, Vinicius se despede e, do-
cemente, como era de seu feitio, agra-
dece ao casal, dizendo que acabara 
de viver naquelas duas horas a inten-
sidade da magia quase secreta do Rio 
– “estou na Mangueira, ouvindo Carto-
la, o poeta carioca, comendo a melhor 
iguaria do mundo, bebendo da pinga 
mais cheirosa e recebendo a hospitali-
dade mais doce e sincera. É claro que 

esta chuva lá fora é puro sol. As estre-
las vão brilhar e vai raiar uma lua cheia 
daqui a pouco...”.

Vinicius de Moraes acabara de 
cunhar ali, na soleira do barracão de 
Cartola e Zica no Morro da Mangueira, 
à boca da noite, a definição mais elo-
quente e inamovível da magia da cida-
de de São Sebastião.

Este Almanaque, tramado pela co-
ragem de Luiz Cesar Faro, desvela o es-
pírito do Rio, acimentado pela matéria- 
prima mais vigorosa, os muitos de seus 
sortilégios. Que brotam torrenciais por 
todos os poros dos cariocas que amam 
a cidade. Sim, porque os há, de mentira, 
incapazes de conviver com a essência 
exalada pela miscigenação, pela mu-
latice, pela malemolência dos muitos 
bairros e dos muitos esconderijos sen-
suais, que a recuperam dos malfeitos e 
da inadmissível violência. 

Este livro, sim, um Livro-Almana-
que, se acode das miudezas e dos 
detalhes aparentemente banais, mas 
singularíssimos para o acolhimento 
exato do que é a entidade chamada 
“Espírito Carioca”. 

Os editores da Insight, a partir da 
solidez de pesquisas históricas e de 
queimar pestanas (deduzo...) em bus-
ca da enormidade do que é recôndi-
to aos olhares turísticos – nossos ver-
dadeiros segredos – põem de pé um 
livro que representa uma contribui-
ção de essência. É só ler este Almana-
que quem quiser saber, mais e melhor, 
sobre a moldura visceral e única da  
cidade de onde ela flui e se enfeitiça.

As surpresas das revelações que 
se seguem traduzem, com precisão e 
bom senso, o crucial desvelar que for-
ma e identifica o milagre do Espírito Ca-

O FAZER E O VIVER 
CARIOCAS

CARTA do RiCARdo

RICARDO CRAVO ALBIN
PResidenTe  do iCCA

rioca. Logo, logo, em capítulos espe-
cialmente incandescentes para mim, 
os editores, com minha estimada Moni-
ca Sinelli a chutar em gol, adentram sur-
presas de originalidades. E deságuam 
na contemporaneidade da cidade.

Há uma configuração audaciosa e 
necessária de veredas totalmente des-
conhecidas. Ainda sobra espaço pa-
ra a placidez da música clássica cario-
ca nas igrejas centenárias. Sim, que ela 
também existe e sempre existiu, osten-
tando desde o princípio do século XVIII, 
virada do XIX, a opulência do Padre 
José Maurício, um mulato genial, que 
nas horas vagas se dava o prazer de 
compor lânguidas modinhas e até, há 
quem afirme (o nosso Dicionário Cra-
vo Albin on-line), um tanto atrevidas.

Portanto, a longa e maturada histó-
ria dos pilares desconhecidos, quase 
sempre obscuros, do carioca está bem 
aquinhoada neste Livro-Almanaque. 

A convergência a que me referi ao 
início deste nem tão breve texto (em-
bora o livro mereça páginas e páginas 
a não acabar, o que, aliás, é tentação 
perigosa para um prefaciador tão ín-
timo da matéria) pode ser avaliada ao 
se desdobrar cada capítulo. A trama 
de uma sequência canônica sem para-
lelo, as surpresas urdidas pela cidade, 
parecem mesmo convergir. E conver-
gem para a avaliação de um cadinho 
de bons resultados, sintetizados, insisto 
sempre, na miscigenação, na descon-
tração, na leveza da alegria do Rio, na 
absorção do todo. E no vômito de vol-
ta. Que é redentor, pela originalidade, e 
majestático, pelo fazer e viver carioca.
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Que venhA 
2019!

iCCA



5 

O Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA) fecha 2018 

com muitos motivos para comemorar. É que o novo ano 

chega repleto de iniciativas alvissareiras. A entrada do 

Sesc-Rio como um importante parceiro vai ativar possi-

bilidades relacionadas ao acervo e a eventos. Além do 

objetivo de duplicar o já alentado número de consulen-

tes do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasilei-

ra on-line – de um milhão para dois milhões/ano –, desta-

ca-se o projeto de inserção de mais mil verbetes. Os 14 

mil atuais deverão atingir a faixa de 25 mil em três anos! 

“Com cerca de 40 mil páginas, o Dicionário foi consi-

derado este ano pela Unesco o mais extenso banco de 

dados de música popular do mundo”, vibra Ricardo Cra-

vo Albin com a conquista alcançada em torno da vulto-

sa documentação que leva seu nome. “O universo da 

MPB é abismal. Somos o país com maior participação 

do povo em todos os gêneros, do sertanejo ao gospel, 

do rock à canção primitiva”, complementa.

O Sesc-Rio vai colaborar também no lançamento de 

uma série de premiações destinadas a monografias na 

área de Música Popular Brasileira e regravações históri-

cas de intérpretes como Francisco Alves, Carlos Galhar-

do, Geraldo Pereira e Wilson Batista. “Cantores e com-

positores da célebre Era do Rádio serão profundamen-

te estudados – explica Cravo Albin –, para que recebam 

referências bibliográficas e fonográficas. A ideia é res-

gatar a memória de nomes que andam injustamente es-

quecidos.”

Existe, igualmente, a intenção de reverenciar não so-

mente o passado, mas a originalidade. “Pensamos em 

prêmios criativos dentro do conceito da magia do Carna-

val, de modo a ampliar o arco de sedução das escolas de 

samba. E, ainda, estender as láureas a outras categorias 
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para a realização de novos 
projetos
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“Pensamos em 
Prêmios criativos 
dentro do conceito 
da magia do 
carnaval, de modo 
a amPliar o arco de 
sedução das escolas 
de samba”
ricardo cravo albin
PRESIDENTE Do Icca

das artes em geral, como, por exemplo, o Prêmio Nelson 

Pereira dos Santos, agraciando novos cineastas.” 

Em parceria com os Sescs Rio e São Paulo, será insti-

tuído o “Troféu Ângela Maria de Ouro”, em homenagem 

à eterna “Sapoti”, falecida em 29 de setembro deste ano. 

Um júri especializado apontará a cantora revelação do 

ano, que levará para casa uma estatueta desenhada pe-

lo renomado escultor Edgar Duvivier. Estão previstos, 

também, dois espetáculos com importantes artistas do 

Rio de Janeiro, onde Abelim Maria da Cunha (o nome de 

batismo de Ângela) estourou em 1951, e de Sampa, a ci-

dade em que morou nos últimos anos. “Ela personificou 

o caso de sucesso mais instantâneo da MPB. No curto 

espaço de um ano, virou estrela nacional. Buscaremos 

iCCA
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eleger uma intérprete que exiba essa mesma possibili-

dade de ascensão meteórica.”

Enquanto isso, a equipe do ICCA vem sendo estimu-

lada pelo empresário Renato Abreu, presidente do Gru-

po MPE, que fez várias encomendas de produtos cultu-

rais, como as caixas com quatro CDs em comemoração 

aos 100 anos de Noel Rosa e Luiz Gonzaga. O Grupo pa-

trocinou durante muitos anos os saraus “Chorando com 

Joel”, aos sábados, recuperando a longa tradição – vin-

da dos anos 30 e 40 – de tocar o tradicional gênero mu-

sical carioca nos quintais das casas de Pixinguinha, em 

Olaria, e de Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá.

“São referências históricas que o ICCA agora recupe-

ra. Queremos, ainda, fazer uma compilação criativa de 

letras de canções brasileiras e textos da poesia clássica. 

Essa conjunção, desdenhada pelos puristas, pode ser 

estimulante, conforme demonstrou o Prêmio Nobel de 

Literatura 2016, concedido ao compositor popular nor-

te-americano Bob Dylan.” Da mesma forma, tenciona-se 

pesquisar o enorme baú de letras que foram proibidas 

pelo regime militar e nunca vieram a público. O projeto 

será desenvolvido a partir do livro “Driblando a Censu-

ra”, que absorveu parte dos pareceres de Ricardo Cravo 

Albin para liberar letras de músicas e textos de teatro, no-

velas de televisão e filmes. 

Por outro lado, o Instituto pretende retomar com o 

novo governo estadual o Projeto MPB nas Escolas, pro-

duzindo milhares de pastas a serem distribuídas à rede 
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de Segundo Grau de todos os municípios do Rio de Ja-

neiro. “Essa iniciativa embute, estrategicamente, noções 

preciosas e subliminares de cidadania, comportamen-

to, amor à Pátria, literatura, poesia, história e consciên-

cia de preservação de memórias e de valores nacionais. 

Além, por sua natureza lúdica, de impedir a absurda eva-

são escolar, hoje uma das tragédias do ensino no Brasil”, 

afirma Cravo Albin. 

O ICCA também mapeará o calendário cultural da 

cidade, em celebrações como os 100 anos de Nelson 

Gonçalves, envolvendo uma grande exposição e vários 

saraus com o repertório do “Cantor das Multidões”, re-

metendo à afirmação da música romântica. “O coração 

do Rio não bate apenas em ritmo de samba, mas em 

iCCA

“o Projeto mPb nas 
escolas embute 
noções Preciosas 
de cidadania, 
literatura, Poesia, 
história e consciência 
de Preservação de 
memórias e de valores 
nacionais”
ricardo cravo albin
PRESIDENTE Do Icca
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compasso de amor. Queremos desestigmatizar a can-

ção derramada do rótulo de cafona, à imagem do que 

muitos pregam. Essa visão preconceituosa representa 

um insulto ao temperamento do carioca mais sentimen-

tal. Eu a repilo, não só com autoridade, mas indignação.” 

Palavra do mestre, incansável em comandar ações pa-

ra preservar e renovar o imenso patrimônio cultural do 

nosso Rio. Um brinde mais do que merecido e vida lon-

ga ao ICCA!

“o coração do rio não 
bate aPenas em ritmo de 
samba, mas em comPasso 
de amor. Queremos 
desestigmatizar a 
canção derramada do 
rótulo de cafona”
ricardo cravo albin
PRESIDENTE Do Icca

Instituto Cultural Cravo Albin
Avenida São Sebastião, no 2 – Urca 
Visitas guiadas, agendadas pelo telefone: (21) 2295-2532
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Em meio ao corre-corre de pes-

soas que se jogam nas compras to-

dos os dias na Saara, no Centro da 

cidade, existe um refúgio de paz e 

espiritualidade. A Balisun Decora-
ções é quase uma boutique india-

na, embora o nome se refira à jun-

ção de uma ilha da Indonésia (Ba-

li) e sun, sol em inglês. Tudo no am-

biente coloridíssimo remete à filoso-

fia do hinduísmo. Diversas opções 

de incensos e essências ajudam a 

completar o clima oriental. 

Há desde móveis, luminárias, 

espelhos e puxadores – um dos 

itens mais procurados entre os fre-

quentadores –, até colchas, vasos, 

porta-copos, louças e almofadas. 

Um dos destaques vai para o pa-

nô, uma peça leve feita de algodão 

e bordada com riqueza de deta-

lhes. Os deuses indianos também 

Balisun Decorações
Segunda a sexta, das 9h às 18h;  
sábado, das 9h às 15h
Rua Buenos Aires, 323 – Centro
Tel.: (21) 2507-1216 

Atmosfera oriental no 
agito da saara

CAMInhO  
DAS 
ÍNDIAS
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são sucesso de vendas no local. As 

esculturas, em diversos tamanhos, 

materiais e cores, representam en-

tidades mais conhecidas como Ga-

nesh, Krishna e Shiva, e outras me-

nos difundidas entre o grande pú-

blico, a exemplo de Tara e Laksh-

mi. Placas explicativas contam um 

pouco da história de cada entida-

de e quais as energias que elas po-

dem atrair para o seu lar. 

Cerca de 80% dos objetos – 

que incluem ainda batas, colares, 

brincos e outros acessórios – vêm 

de navio da Índia, em contêineres 

que chegam de seis em seis meses 

com mercadorias fresquinhas pa-

ra a alegria da clientela fiel do es-

paço, aberto há 12 anos. A cura-

doria é feita pela dona da loja, Ra-

faela Oliveira, em viagens ao país. 

A maior novidade, anuncia ela, são 

os remos e equipamentos para ve-

lejar. Namastê!
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Lá se vão 103 anos desde que a amizade entre dois 

imigrantes lusos deu origem à Casa Turuna, tradicio-

nal loja de tecidos e fantasias no coração da Saara. O 

primeiro endereço, entretanto, remonta à Praça XI, lu-

gar por excelência de desfile de cordões carnavalescos 

no começo do século passado. A partir da década de 

1940, com a reurbanização do espaço para a passagem 

da Avenida Presidente Vargas, a loja migrou para a Rua 

Senhor dos Passos, onde está até hoje. 

Loja de fantasias tem de 
tudo para agradar até o mais 
criativo dos foliões

ABRe ALAS  
nA SAARA

O nome Turuna veio de um bloco que brincava na 

Praça XI, além de ser o apelido de um dos donos da loja. 

De acordo com o vocabulário da época, a palavra signi-

ficava valentão. O filho de um dos proprietários se casou 

com a filha do sócio pai dele, transformando em uma só 

a família de origem da Turuna. Quem comanda atual-

mente o local é Marcelo Servos, que representa a quar-

ta geração dos imigrantes portugueses que fundaram a 

casa. No que depender dele, o estabelecimento ainda 

terá muitos anos de vida, embelezando e colorindo os 

foliões do carnaval carioca. 

Com a volta da popularidade dos blocos de rua nos úl-

timos anos, a Casa Turuna ganhou novo fôlego para se-

guir como referência no segmento. Lá, encontram-se fan-

tasias completas, adereços e tecidos para customizar o 

seu próprio traje, dentro de uma ampla variedade de co-

res, texturas e acabamentos. E, assim, a “valentona” Turuna 

vai resistindo aos novos tempos desde antigos carnavais.

Casa Turuna 
Segunda a sexta, das 8h30 às 18h30; sábado, das 8h30 às 14h30 
Rua Senhor dos Passos, 124 – Centro 
Tel.: (21) 2509-3908
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Há um endereço onde você po-

de encontrar astracan, plumante 

e marabu para montar seu próprio 

bichinho de brinquedo. Confuso?  

Tudo bem, nem todo mundo sabe 

que astracan é o outro nome da pe-

lúcia; plumante, o enchimento uti-

lizado para dar forma ao objeto; e 

marabu, um rabo feito do mesmo 

material. Além do tecido aveludado, 

sedoso e brilhante, são vendidos  

no Império das Pelúcias olhos e 

fuças para a customização.

de bichinhos a 
fantasias, tudo 
para a confecção 
de peças de 
pelúcia 

SEDOSOS e 
BRILhAnTeS

E, se depender do estoque da 

casa, não existirá limite para a sua 

habilidade em confeccionar um 

sem-fim de peças, pois lá reinam fi-

tas de cetim, feltros, novelos de lã, 

bordado inglês, fantoches, perucas 

e muitos outros acessórios para ar-

tesanato em geral. Há cinco déca-

das na Saara, no Centro do Rio, a 

loja ficou conhecida durante mui-

to tempo como “Palácio das Dormi-

nhocas”, por conta de uma boneca 

que foi febre nos anos 70 e 80. Era 

vendido no local um kit com cabe-

ça de vinil, pé e mão para montar a 

Dorminhoca, além de astracan e en-

chimento. 

Mas desde os primórdios, o car-

ro-chefe sempre foram as pelúcias. 

A maior parte dos frequentadores 

compra os materiais com o propósi-

to de confeccionar peças e revendê

-las. Para quem quer economizar, o 

melhor dia é a segunda-feira, quan-

do há descontos em vários itens. Os 

períodos mais agitados são Natal – o 

estabelecimento trabalha com rou-

pas de Papai Noel feitas sob medida 

– e Carnaval, em que os responsá-

veis pelas escolas de samba vão em 

busca de materiais para as alas das 

fantasias. 

Império das Pelúcias 
Segunda a sexta, das 9h às 18h;  
sábado, das 9h às 13h
Rua da Conceição, 19 – Centro
Tel.: (21) 2221-0291
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CHEIRINHO bOm nA 
SenhOR DOS pASSOS

Mais de 100 aromas 
para a confecção de 
perfumes, sabonetes 
e velas

Perfumaria Reduto das Essências
Segunda a sexta, das 9h às 18h;  
sábado, das 9h às 14h 
Rua Senhor dos Passos, 54 – Centro
Tel.: (21) 2221-2080 

gem a colônias, difusores, sabone-

tes, shampoos, óleos e sais de ba-

nho, águas de passar roupa, ama-

ciantes e velas. Em meio a tantas 

alternativas, os atendentes estão 

sempre dispostos a auxiliar a clien-

tela, predominantemente composta 

por pessoas interessadas em con-

feccionar seus produtos em casa 

para depois revendê-los. Recipien-

tes vazios de diversos formatos e ta-

manhos ajudam na tarefa de capri-

char na embalagem.

As demandas da freguesia vão 

mudando de acordo com a moda, 

mas duas essências permanecem 

no posto de carro-chefe: alfazema 

e lavanda inglesa. Além dos aro-

mas hors concours, a procura por 

elementos para a produção de di-

fusores e álcool gel tem bombado. 

E quem quer criar o próprio perfu-

me não precisa se preocupar, pois a 

receita é bem simples. Basta mistu-

rar 1 litro de álcool fixado com 100 

ml da essência de sua predileção e 

aguardar a maturação por 15 dias. A 

loja oferece, ainda, aulas aos sába-

dos, com instruções de como pre-

parar aromatizador, spray bacterici-

da para mãos, creme para os pés, 

entre outros itens.
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Ao caminharmos por um ponto 

da Rua Senhor dos Passos, no Cen-

tro, o olfato é logo agradavelmen-

te aguçado. Pudera! Mais asseme-

lhada a um laboratório químico, exi-

bindo prateleiras recheadas de fras-

cos com líquidos azuis, amarelos e 

verdes, a Perfumaria Reduto das  
Essências comercializa para lá de 

100 opções de aromas.

A alquimia que surge das maté-

rias-primas adquiridas na loja dá ori-
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Banca na Praça nossa senhora da Paz garimpa 
revistas publicadas entre 1910 e 1990 

mAGAZINES  
vInTAGeS nA pRAçA

BALCão de RuA
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As manchetes que estampam as publicações de 

uma banca de rua em frente à Praça Nossa Senhora da 

Paz, em Ipanema, podem confundir um passante de-

savisado. Estilos de moda e filmes de outras décadas, 

atores e atrizes já falecidos estão presentes nas capas 

das revistas do acervo de A Cena Muda. Lá, é proibi-

da a entrada de qualquer exemplar que tenha menos de 

20 anos de lançamento. Os volumes oferecidos vão de 

1910 a 1990.

Quase todos os títulos da banca, inaugurada em 

2003, não circulam mais atualmente, mas primam pe-

lo estado de conservação. A iniciativa de Adda Di Gui-

marães, dona do negócio, garantiu que gerações mais 

velhas resgatassem seu passado e que aos jovens fos-

sem apresentados ícones da imprensa, como O Cruzei-

ro, Placar e Senhor. O destaque fica por conta dos peri-

ódicos de moda, cinema e teatro. É possível encontrar 

Vogue e Elle dos anos 40 e 50, os primeiros exempla-

res da revista Claudia e até edições de The New Yorker, 

Playboy, Grande Hotel e Fon-Fon. 

No intuito de adquirir os itens que vão compor as pra-

teleiras, a idealizadora do projeto faz viagens pelo Bra-

sil, América Latina e Europa. A empreitada deu tão certo 

que A Cena Muda virou até editora para publicação dos 

famosos “catecismos” de Carlos Zéfiro. As histórias eróti-

cas em quadrinhos, que contribuíram para iniciar a vida 

sexual de muitos meninos nas décadas de 50 e 60, fo-

ram reeditadas em seu formato original, de bolso e com 

32 páginas. Os novos volumes, vale frisar, seguem dis-

putadíssimos! Ah, e se você for em busca de alguma ra-

Quase todos os 
títulos da banca, 
inaugurada em 2003, 
não circulam mais 
atualmente, mas 
Primam Pelo estado 
de conservação

ridade e não encontrar por lá, a dica é deixar seu conta-

to com a Adda, para que lhe retorne assim que o objeto 

de desejo apareça.

A Cena Muda 
Segunda à sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 17h
Praça Nossa Senhora da Paz, quase esquina da Rua Maria Quitéria – Ipanema 
Tel.: (21) 2287-8072
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Os amantes de automóveis an-

tigos têm destino certo no primei-

ro domingo de cada mês: o encon-

tro do grupo Carioca Volks. O even-

to, em ambiente familiar e clima de 

nostalgia, reúne donos de veículos 

clássicos – cerca de 80 exemplares 

por vez. Mas não é preciso ser o fe-

liz proprietário de um possante de 

décadas passadas para participar. 

Um dos fundadores do grupo, Igor 

Leão, explica que todos são bem-

vindos. “Recebemos de braços aber-

tos qualquer interessado no assunto. 

Quem vem com um carro mais no-

vo ganha até estacionamento, claro 

que mais afastado dos veículos em 

exibição, as estrelas do evento.” 

BALCão de RuA

mINHA 
CARANGA 
É MÁQuInA 
QuenTe

Grupo organiza 
encontros mensais 
para exibição de carros 
clássicos 
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Encontro Mensal Carioca Volks 
Todo primeiro domingo do mês, das 8h às 12h
Local previamente anunciado na página  
www.facebook.com/cariocavolks

Os encontros começaram em 

2015, na loja Walmart de Del Casti-

lho, e hoje acontecem em locais va-

riados. Além das reuniões mensais, 

ocorre uma de periodicidade anual  

em setembro, mês de aniversário do 

Carioca Volks – em 2018, o evento 

contou com cerca de 400 carros. 

Os fundadores originais se conhe-

ceram em eventos similares e re-

solveram criar o próprio grupo. A 

união ganhou força por uma paixão 

em comum: o Fusca. Para entrar no 

“clube”, é necessário ter um carro 

aircooled (com motor arrefecido a 

ar), como o nome já indica, da mar-

ca Volkswagen, a exemplo do Fus-

ca, Kombi, Brasília e Variant. 

Apesar dessa restrição, para se 

tornar membro do Carioca Volks, 

os eventos são abertos a automó-

veis antigos de qualquer marca ou 

modelo. Basta chegar com a sua 

caranga no local combinado para  

incluí-la na exibição. A experiência 

prossegue com o chamado Merca-

do de Pulgas, em que os proprietá-

rios podem encontrar peças antigas 

e aproveitar para adquirir aquela bo-

bina de ignição tão procurada ou a 

manivela que faltava para customi-

zar seu quatro rodas de estimação. 

A confraternização se comple-

ta com a mostra e a troca entre cole-

cionadores de miniaturas de veículos, 

que fazem bastante sucesso entre as 

crianças que comparecem com os 

pais aos eventos. Quando a fome ba-

te, food trucks fornecem variadas op-

ções de alimentação aos visitantes. 



22 

A Feira das Yabás destina-se a 

quem quer experimentar pratos varia-

dos da culinária afro-brasileira e cur-

tir boa música. As delícias são vendi-

das em 16 barracas, cada qual com  

suas especialidades preparadas pe-

las matriarcas das famílias mais tradi-

cionais da região de Oswaldo Cruz. 

Entre as iguarias estão o moco-

tó e o aipim com carne-seca, de Tia 

Surica, baluarte da Velha-Guarda da 

Portela; a feijoada de camarão, o an-

gu à baiana e o feijão amigo, de Nei-

de Santana; e a rabada com batata, 

Barracas das tias de 
oswaldo Cruz lotam com 
receitas afro-brasileiras

QUITUTES 
DO SAMBA
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Feira das Yabás
Segundo domingo de cada mês, a partir das 13h
Praça Paulo Portela, s/no – Oswaldo Cruz

angu e bolinho de abóbora reche-

ado com carne-seca, de Dona Ne-

ném, de 87 anos, a mais velha. 

O festival gastronômico ofere-

ce ainda peixe cozido e frutos do 

mar, caldos de mocotó, feijão e er-

vilha, bobó de camarão, peixe frito, 

macarrão com carne assada, gali-

nha com quiabo, jiló frito, tripa lom-

beira, bolinhos de bacalhau e de ai-

pim, além de vaca atolada e doces 

diversos. 

Na Praça Paulo da Portela, típica 

do subúrbio, com mesinhas-tabulei-

ro e alguns bancos sob as árvores, é 

montado o palco do show coman-

dado pelo cantor e compositor Mar-

quinhos de Oswaldo Cruz e convida-

dos. Artistas como Monarco, Teresa 

Cristina, Leandro Sapucahy e Fundo 

de Quintal já passaram por lá.

A primeira Feira das Yabás foi re-

alizada em 2008, por iniciativa de 

Marquinhos, que resolveu interpre-

tar seus sambas na Portelinha – a 

antiga quadra da escola azul e bran-

co –,  regados a macarrão com car-

ne assada. Em nove anos, o núme-

ro de visitantes cresceu e o encon-

tro, que reúne milhares de pesso-

as de todas as áreas do Rio, teve de 

migrar para a Praça Paulo da Porte-

la. Segundo Marquinhos, a feira traz 

a lembrança do aprendizado so-

bre música que recebeu nos quin-

tais das tias de Oswaldo Cruz, onde 

sempre havia comida embalada pe-

lo samba. “No meu caso, nas casas 

da Tia Doca e da Tia Surica”, reme-

mora ele. 
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lEmbRANçAS DO RIO  
nO LIDO

Barraquinhas com listras azuis e brancas no topo tra-

zem para o calçadão da Avenida Atlântica trabalhos de 

artesanato, suvenires e produtos que são a cara da cida-

de. O Rio é protagonista na Feira do Lido: por onde os 

olhos passeiam, encontram-se imagens características, 

como o onipresente Cristo Redentor, em pinturas, cami-

sas, esculturas, imãs e muito mais. Diversificados itens de 

vestuário, bijuterias, joias, artigos de decoração e lembran-

ças personalizadas também exibem a cultura carioca. 

A feira foi declarada bem de natureza imaterial da ci-

dade, em reconhecimento a sua importância cultural pe-

la Câmara Municipal. O local é bastante frequentado por 

turistas – aqui e ali, ouvem-se sotaques de outras línguas 

e cantos variados do Brasil. Se o objetivo for levar um pou-

co de carioquice para o lar, não faltam opções de enfeites 

e quadros que remetem aos principais pontos turísticos, 

além de esculturas de pássaros da fauna nativa. 

As pinturas coloridas feitas com tinta acrílica do artis-

ta Clemelindo Azevedo, por exemplo, que retratam des-

de as passistas no samba até os Arcos da Lapa, só po-

dem ser encontradas na feira. Ele expõe no local há dez 

anos e vende suas obras exclusivamente no Lido. Cle-

melindo conta que os principais compradores são turis-

tas que gostam de levar para a terra natal uma lembran-

ça afetiva da Cidade Maravilhosa. 

Apesar de bem carioca, no quesito alimentação, a 

feira adota o sotaque de outro estado. A Barraca Can-

to da Bahia tornou-se parada obrigatória quando a fome 

bate. Difícil é escolher entre acarajé, abará, angu, vatapá, 

caruru e outros quitutes com o tempero apimentado e 

Feira foi declarada bem de 
natureza imaterial da cidade 
pela Câmara Municipal

Feira do Lido
Sábados e domingos, das 8h às 18h
Praça do Lido, na divisa com a Avenida Atlântica, entre as ruas Ronald 
de Carvalho e Belford Roxo – Copacabana 

BALCão de RuA

característico da região nordestina. E no final, para ado-

çar o paladar, cocadas e pés de moleque fecham o pas-

seio com chave de ouro. É legal também fazer um pro-

grama combinado e dar uma esticada até a Praia de Co-

pacabana, incrementando ainda mais as compras, entre 

uma ampla variedade de chapéus, óculos escuros, bol-

sas, biquínis, saídas de praia e cangas.
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Preços baratos e grande varie-

dade de produtos? O primeiro local 

que vem à mente é a Saara, famoso 

mercado popular do Rio. Mas se en-

gana quem pensa que os cariocas 

Vigário Geral abriga 
polo varejista com 
preços camaradas

UmA SAARA nA 
ZOnA nORTe

Praça 2
Rua Isidro Rocha, 1.307 – Vigário Geral
Segunda a sábado, das 8h às 17h30
Tel.: (21) 3448-4913

para festas infantis são algumas das 

opções encontradas com precinhos 

para lá de camaradas. E o valor po-

de cair ainda mais para quem paga 

com dinheiro vivo, pois alguns esta-

belecimentos concedem descontos 

para transações em espécie. Por is-

so, dependendo do dia e do horário 

(especialmente aos sábados e feria-

dos), as ruas à beira da Avenida Bra-

sil são invadidas pelo burburinho de 

clientes ávidos por ofertas.

Entre as opções, destaca-se o 

Atacadão ZZ da Crajubar, que ofe-

rece cerca de 26 mil itens, desde 

produtos para cozinha a roupa de 

cama. Porém, o destaque mesmo 

recai sobre a seleção de tapetes 

com modelos vindos da Turquia, da 

Bélgica e do sul do Brasil, a valores 

muito competitivos. Já a Casa Quin-

ze expõe nas prateleiras artigos pa-

ra decoração de festas, tendo tam-

bém uma seção reservada para pe-

ças de vime. 

E se depois de visitar tantos esta-

belecimentos bater aquela fome, há 

duas alternativas bem requisitadas 

pelos frequentadores. A simpática 

Artesanato Cafeteria oferece bolos, 

empadas, salgados variados e san-

duíches. Para não perder o espírito 

do polo, o estabelecimento vende 

ainda peças de artesanato brasileiro 

feitas à mão. Outra recomendação 

é o Restaurante Duda’s, que serve 

uma variedade de pratos caseiros, 

como frango grelhado, carne assa-

da e feijão com arroz no bufê a quilo. 
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só possam recorrer ao Centro da ci-

dade para fazer compras com pre-

ços mais em conta. Em Vigário Geral, 

existe um polo varejista dedicado, 

principalmente, à decoração e aos 

utensílios domésticos, com cerca de 

30 lojas, algumas no local há mais 

de duas décadas. A Praça 2, como 

é conhecida a Praça do Córsega, tor-

nou-se o Éden dos pechincheiros. 

Móveis, tapetes importados, qua-

dros, utensílios de cozinha e artigos 
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DeCORAçÃO 
peLOS ARES 

A vida é um sopro de 
balões no Mercadão 
de Madureira B&B Balões

Segunda a sexta, das 8h30 às 18h;  
sábado, das 8h30 às 17h 
Rua Conselheiro Galvão, 96, Galeria M,  
lojas 117/118 – Mercadão de Madureira
Tel.: (21) 3355-8948

Se você está querendo fazer uma 

festa em casa ou organizar um evento, 

não deixe de procurar a B&B Balões,  

que fica meio escondida naquela 

profusão de estabelecimentos co-

merciais no Mercadão de Madurei-

ra. Já na fachada, tem-se uma ideia 

da enorme variedade de tipos, tama-

nhos e temáticas, capazes de aten-

der as mais inventivas decorações. 

Inaugurada há mais de uma dé-

cada, a casa trabalha com algumas 

alternativas de marcas dos clássi-

cos balões redondos de látex, a pre-

ços para todos os bolsos. Eles são 

divididos por tamanho, em nume-

ração que vai do “zerinho” até o 9. 

Nesta categoria, a loja oferece op-

ções mais incrementadas, com de-

senhos temáticos estampados e até 

versões neon, que brilham na luz 

negra, e metalizada. Existe, também, 

o formato canudo, propício à mani-

pulação e criação de objetos. 

Pelo teto da B&B estão espalha-

dos balões de hélio que vão de per-

sonagens da Disney a unicórnios, 

cactos, golfinhos e frutas. Para tur-

binar os arranjos, há diferentes op-

ções de suporte. Como novidades 

são sempre bem-vindas, aumentou 

a procura pelo tipo estampado pa-

ra “chá de revelação”, uma festa em 

que os futuros pais descobrem e 

anunciam aos familiares e amigos o 

sexo do bebê que está para nascer. 

O estabelecimento comercializa 

ainda balões importados – os croma-

dos e os transparentes, vendidos de 

forma unitária, diferentemente dos 

pacotes comuns. E não se preocupe 

com o fôlego: enchedores portáteis 

ajudam na árdua missão de inflar os 

artefatos. Mas, alto lá! Cuidado com a 

unha ou objetos pontiagudos. O avi-

so na entrada deixa claro: “Mexeu, fu-

rou… pagou!!!” 

BAzAR CARioCA

h
e

L
e

n
A

 s
o

A
R

e
s

www.refit.com.br
/RefitRefinaria /Refit.refinaria

#SEJAREFIT
#CANSEIDEPAGARCARO
#QUEROLIVRECONCORRENCIA

A Refit é a primeira 
refinaria brasileira a 
processar Shale Oil, 
matéria-prima que 
revolucionou o 
mercado mundial  
de petróleo.

Em 2018, a produção 
de Shale Oil, conhecido 
no Brasil como Óleo de 
Xisto, deve ultrapassar  
a marca de 7 milhões  
de barris/dia nos  
Estados Unidos. 

A grande oferta 
da matéria-prima 
permite à Refit continuar 
investindo em novas 
tecnologias para 
aumentar a eficiência  
e garantir ainda  
mais qualidade  
a sua produção.

COMBUSTÍVEL  
DE QUALIDADE 
A PREÇO JUSTO.  
ESSE É O NOSSO 
COMPROMISSO!

EFICIÊNCIA  
É A NOSSA FÓRMULA

REF143-18 An REFIT 202x266mm 15out v4.indd   1 16/10/18   14:58



27 

www.refit.com.br
/RefitRefinaria /Refit.refinaria

#SEJAREFIT
#CANSEIDEPAGARCARO
#QUEROLIVRECONCORRENCIA

A Refit é a primeira 
refinaria brasileira a 
processar Shale Oil, 
matéria-prima que 
revolucionou o 
mercado mundial  
de petróleo.

Em 2018, a produção 
de Shale Oil, conhecido 
no Brasil como Óleo de 
Xisto, deve ultrapassar  
a marca de 7 milhões  
de barris/dia nos  
Estados Unidos. 

A grande oferta 
da matéria-prima 
permite à Refit continuar 
investindo em novas 
tecnologias para 
aumentar a eficiência  
e garantir ainda  
mais qualidade  
a sua produção.

COMBUSTÍVEL  
DE QUALIDADE 
A PREÇO JUSTO.  
ESSE É O NOSSO 
COMPROMISSO!

EFICIÊNCIA  
É A NOSSA FÓRMULA

REF143-18 An REFIT 202x266mm 15out v4.indd   1 16/10/18   14:58



28 

lOFT De ARTe 
e DeSIGn

objetos exclusivos 
para casa e escritório 
em sobrado no 
jardim Botânico 
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Gabinete Duilio Sartori
Segunda a sábado, das 11h às 20h
Rua Lopes Quintas, 87 – Jardim Botânico
Tel.: (21) 3173-8828

Uma fachada discreta revestida de 

cimento, sem letreiros chamativos, es-

conde uma joia rara na rua onde nasceu 

nosso saudoso Vinícius de Moraes. No 

Gabinete Duilio Sartori a experiência 

de visitação vai muito além da compra 

em si – contempla também a poesia da 

forma. Tijolos expostos, instalações de 

metal, uma luz mais amena e a estrutura 

de loft do charmoso sobrado em estilo 

industrial dão ainda mais destaque aos 

produtos espalhados por 150 m2.  

No ambiente elegante encontram-

se de artigos para casa e escritório até 

assessórios femininos. Tudo fruto da 

curadoria de Duilio Sartori, que viaja o 

mundo inteiro em busca de criações 

que mesclem arte e design. O acervo, 

personalíssimo, conta com dois mil ob-

jetos – e novas aquisições são incorpo-

radas a cada 10 dias. Trata-se, por assim 

dizer, de um bazar cool, apresentando 

opções que vão desde pequenos arte-

fatos a peças premiadas e vendidas em 

museus internacionais. 

O curador também percorre várias 

cidades do Brasil em busca de novida-

des. Nossos artistas e designers são ain-

da homenageados em exposições or-

ganizadas no Gabinete. Móveis arroja-

dos, tapeçaria fina, louças em porcela-

na, vidros e cristais, joias exclusivas e 

papelaria sofisticada contribuem para 

a aura descolada da loja. Os mais nos-

tálgicos encontram igualmente mimos 

vintages, que, a depender da ocasião, 

podem ser cadeirinhas escolares dos 

anos 60 ou coleções de lápis para de-

senho dos 70.
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no Catete, o éden 
para quem ama pôr 
a mão na massa

FÔRMAS De 
SONHO

BAzAR CARioCA

O colorido de mais de sete mil 

peças, em diversos formatos e ta-

manhos, chama a atenção no co-

mércio da Rua Bento Lisboa, no Ca-

tete. O responsável pela mudança 

na paisagem do tradicional bairro 
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carioca é o Largo do Confeiteiro. 

Inaugurado há apenas dois anos, o 

estabelecimento formou uma clien-

tela não só do Rio, mas de municí-

pios do interior do estado. Padarias, 

restaurantes e hotéis estão entre os 
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Largo do Confeiteiro 
Segunda a sexta, das 9h às 18h;  
sábado, das 9h às 13h 
Rua Bento Lisboa, 120A – Catete 
Tel.: (21) 2557-6382

compradores mais frequentes, po-

rém simples apaixonados por doci-

nhos e salgadinhos também apare-

cem por lá.

Artigos de festa, assadeiras e fôr-

mas em inusitados e criativos dese-

nhos, ferramentas como o maçarico 

culinário e diferentes tipos de cho-

colate são apenas alguns dos inú-

meros produtos que integram o ro-

busto catálogo do paraíso de confi-

seurs. “Uma de nossas sócias é con-

feiteira, e devido à constante dificul-

dade em encontrar os objetos e in-

gredientes de que precisava, surgiu 

a ideia de montarmos uma loja es-

pecializada no ramo”, explica José 

Moreira. 

Empolgado por um número ca-

da vez maior de programas sobre 

gastronomia na televisão, o público 

encontra ali não só um espaço bem 

equipado para atender as suas ne-

cessidades, como um centro de for-

mação no segmento. Mensalmen-

te, há cursos práticos – ministrados 

por profissionais de relevo no mer-

cado – de preparação de pães sem 

glúten, cupcakes decorados, briga-

deiros gourmet, tortas, docinhos pa-

ra festas, suspiros, entre outras gu-

loseimas. As aulas são muito procu-

radas por pessoas que se dedicam 

à produção de doces e pães para 

aumentar sua renda. No Largo do 

Confeiteiro, o “sonho” está apenas 

começando. 
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MÃOS  
À ObRA!

Profissionais do ramo ou ama-

dores da bricolagem encontram tu-

do de que precisam para fazer tra-

balhos criativos, reformas e conser-

tos nessa enorme loja de dois pavi-

mentos no Centro da cidade. O ca-

rioquíssimo Paulinho da Viola, por 

exemplo, que acumula as consa-

gradas habilidades musicais com 

as que desenvolve na oficina de 

marcenaria em sua casa, é um fã do  

Palácio da Ferramenta.

O estabelecimento fornece, há 

47 anos, uma grande variedade de 

máquinas, material elétrico, ferro fun-

dido, parafusos, fechaduras, dobra-

diças, tintas, pisos, azulejos, metais 

e outros produtos para obra. Lá são 

promovidos cursos gratuitos volta-

dos para mulheres que não espe-

ram mais pela figura masculina para 

desempenhar tarefas historicamen-

te consideradas do “universo” deles. 

As oficinas comprovam que serviços 

Loja de ferramentas 
no Centro faz sucesso 
entre as meninas
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há cursos 
gratuitos 
de reParos 
elétricos e 
hidráulicos 
voltados 
ao Público 
feminino

BAzAR CARioCA
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Palácio da Ferramenta
Segunda a sexta, das 9h às 18h;  
sábado, das 9h às 13h
Rua Buenos Aires, 181 – Centro
Tel.: (21) 2224-5463

básicos de manutenção do dia a dia 

não são esse bicho de sete cabeças. 

No curso “Mulheres à obra”, as 

meninas aprendem na teoria e na 

prática a executar pequenos repa-

ros domésticos – hidráulicos e elé-

tricos. A ideia de promover o trei-

namento surgiu no ano passado e, 

em três edições, já capacitou mais 

de 500 participantes. As vagas são 

disputadíssimas. O sucesso é tan-

to que os organizadores decidiram 

ampliar o programa, incluindo um 

dia dedicado à jardinagem. Para sua 

maior comodidade, os clientes tam-

bém podem encomendar os pedi-

dos pelo site do Palácio.
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PARAÍSOS 
ARTIFICIAIS

Plantas e flores tão 
bem feitas que parecem 
de verdade 
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Vista Verde 
Segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 14h
Rua Buenos Aires, 290 – Centro
Tel.: (21) 2242-5801

Uma entrada discreta em pleno bur-

burinho da Saara, no Centro, dá aces-

so a um autêntico bosque urbano. Ali 

se descortina a Vista Verde, loja espe-

cializada em plantas artificiais, onde os 

cactos não machucam e as flores pres-

cindem de rega para manter a aparên-

cia em dia. Os exemplares são tão bem 

feitos que logo despertam a vontade de 

tocá-los, para nos certificarmos de que 

não vieram mesmo da natureza. 

Pode-se adquirir desde uma árvore 

inteira – bambu, palmeira e pesseguei-

ro, por exemplo – até ramos pequenos 

de espécies como samambaia, echeve-

ria, erva e alecrim. Dália, astromélia, peô-

nia, hortênsia e lírio são algumas das flo-

res do jardim artificial do estabelecimen-

to. Mas se engana quem pensa que tu-

do lá é de mentirinha. Pacotes de se-

mentes de arruda, hortelã, pimentas va-

riadas, sálvia e pepino, entre outras, tam-

bém estão à venda, além de kit de ferra-

mentas para cuidar de um canteiro real. 

Vasos de todos os tipos, materiais e ta-

manhos estão, igualmente, disponíveis 

aos que preferem cultivar as próprias 

plantas. 

O espaço é ainda um parque de di-

versões para organizadores de even-

tos, que podem usar toda a sua criativi-

dade na produção de festas temáticas, 

por meio de decorações com elemen-

tos da natureza e temas náuticos. Cas-

calho, musgo e conchas são algumas 

opções de materiais para incrementar o 

ambiente, além de objetos como lanter-

nas e até bolas espelhadas. 
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Resistência de sebo no 
Corredor Cultural remete 
à epopeia de Camões

Ao caminhar pelas estreitas ruas do Centro, nos sur-

preendemos pelas preciosidades encontradas ao longo 

do chamado Corredor Cultural. Uma delas – numa rua 

cujo nome por si só já é uma inspiração literária, a Luís 

de Camões – propicia uma viagem ao Rio Antigo, com 

pitadas de Paris e Buenos Aires. No número 10, o casa-

rão do Letra Viva simboliza a resistência de estabeleci-

mentos que alimentam o amor pela escrita.

Luiz Barreto, dono do sebo, gosta de contar que a 

ideia de manter um acervo com títulos de arte, filoso-

fia, literatura e história, em plena era digital, representa 

uma epopeia como a de Camões, em sua obra “Os Lu-

síadas”. Segundo ele, o empenho em conservar o espa-

ço de portas abertas remete às narrativas sobre a bra-

vura dos navegadores portugueses em mares revoltos 

e desconhecidos.

QuITuTeS COM lETRAS
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Decorada com peças e móveis antigos, a loja, que 

funciona desde o ano 2000, reúne ainda álbuns de figuri-

nhas, cartões postais e discos de vinil. O ambiente é bem 

convidativo para aqueles que, além da compra de publi-

cações, buscam momentos especiais em torno das pági-

nas de coleções raras e embalados por boa música. 

A casa divide espaço com as mesinhas do charmo-

so bistrô Café Olé, que oferece um cardápio sofisticado, 

incluindo tapas, massas frescas, ceviche, carpaccio, do-

ces e café expresso. No melhor estilo francês, um chef 

ajuda os frequentadores a escolher a combinação per-

feita entre seu lanche e uma saborosa leitura. Em sínte-

se, uma autêntica jornada de pão e poesia, que pode ser 

ainda mais enriquecida por um passeio pelo entorno, 

onde se localizam a Igreja de São Francisco de Assis – 

construção do início do século XVII –, o Instituto de Filo-

sofia e Ciências Sociais, o Real Gabinete Português de 

Leitura e o Centro Cultural Hélio Oiticica.

decorada com Peças 
e móveis antigos, 
a loja reúne 
ainda álbuns de 
figurinhas, cartões 
Postais e discos de 
vinil

Letra Viva
De segunda a sexta, das 9h às 18h
Rua Luís de Camões, 10 – Centro 
Tel.: (21) 2252-3460
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O VAlIOSO bAú  
DA CAMeRInO

sebo na região 
portuária ajuda a 
formar profissionais 
há quase meio 
século

Livraria Camerino 
Segunda a sexta, das 7h30 às 17h
Rua Camerino, 52 – Centro
Tel.: (21) 2233-3752

Quem conta melhor essa histó-

ria é Paulo Félix, segunda geração 

da família à frente do negócio. O pai, 

Sebastião Félix, foi um dos primeiros 

livreiros da cidade, tendo se inicia-

do na atividade em 1940, até fundar 

sua própria casa, a Camerino, na rua 

em que funciona até hoje e que ba-

tiza a loja. Paulo e Sebastião viram 

muita coisa mudar naquela área do 

Centro, a qual já atravessou fases de 

decadência e hoje vive um período 

de revigoramento, com grande cir-

culação de turistas, que procuram a 

livraria atrás de edições sobre a his-

tória da região portuária. 

Paulo relata que já foi interpe-

lado diversas vezes por pessoas já 

formadas que compraram seus li-

vros no local quando cursavam a 

universidade. Mas o negócio, acom-

panhando a modernidade, também 

se renovou, disponibilizando-se o 

acervo de 15 mil títulos também 

online, na plataforma Estante Vir-

tual. Assim, alunos de 39 universi-

dades espalhadas pelo país recor-

rem ao precioso baú da Camerino 

para adquirir publicações acadê-

micas a preços mais em conta. Per-

guntado se, em meio à velocidade 

das transformações tecnológicas, 

nunca pensou em fechar o empre-

endimento, Paulo atesta que “o se-

bo nunca acaba, quem passa são 

as pessoas. As novas gerações aju-

dam a manter a tradição, e o espaço 

continua resistindo”. Além dos volu-

mes didáticos, a casa oferece ainda 

revistas, guias e romances raros. 
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Um lugar que resiste ao tempo 

e se adaptou às novas tecnologias, 

mantendo, simultaneamente, a tra-

dição. Essa é a Livraria Camerino, 

que à primeira vista parece apenas 

uma acanhada loja de artigos de pa-

pelaria e escritório. Mas a fachada 

simplesinha não mostra a rica bele-

za interior do estabelecimento. Des-

de 1971 instalado na região portuá-

ria, em frente ao Jardim Suspenso 

do Valongo, a livraria tem sido um 

valioso patrimônio para a formação 

de inúmeros engenheiros, médicos 

e advogados de todo o Brasil. 

BReChó CuLTuRAL
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No alto do Mosteiro de São Ben-

to, a atração principal e mais conhe-

cida é a suntuosa igreja em estilo 

colonial, que data do século XVII. 

Mas, a alguns passos dali, em um 

belo gramado, se destaca uma es-

Loja no Mosteiro de 
são Bento reúne livros, 
artigos religiosos e 
doces artesanais 

COM A pALAvRA,  
A lUZ DE CRISTO
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sanais produzidos por irmãs trapis-

tas e monjas beneditinas de mostei-

ros no Sul do país. A figura de São 

Bento, com sua longa barba bran-

ca e o cajado sempre na mão, se es-

palha por todos os cantos, em ima-

gens, capas de livros, medalhinhas, 

imãs e chaveiros. 

A expressão Lumen Christi signi-

fica Luz de Cristo e, segundo Dom 

Hildebrando Martins, diretor da edi-

tora e da livraria desde a sua criação 

até 1998, “nossas modestas publica-

ções assumiram esse título, uma vez 

que a Palavra de Deus é luz que ilumi-

na as mentes e aquece os corações”. 

Os primeiros livros foram lançados 

em 1935, ainda sem o nome da edi-

tora, apenas com a chancela do Mos-

teiro. A publicação inaugural já sob a 

égide da Lumen Christi veio três anos 

depois – “Vida Litúrgica”, tradução 

da obra de Dom Lambert Beauduin, 

personalidade exponencial do Movi-

mento Litúrgico na Bélgica. 

Além de conhecer melhor a 

doutrina religiosa por meio do acer-

vo de livros no local, o visitante po-

derá ter a sorte de encontrar na loja 

um dos padres que dão aulas no vi-

zinho Colégio São Bento e levar de 

lembrança uma medalha consagra-

da com água benta pelo clérigo. Os 

chocolates e geleias em exposição, 

provenientes das Irmãs Trapistas de 

Boa Vista (Santa Catarina) e do Mos-

teiro do Encontro (Paraná) também 

são boas opções de souvenir. 

Livraria Lumen Christi 
Segunda a sexta, das 7h30 às 18h;  
sábado e domingo, das 8h às 14h
Rua Dom Gerardo, 68 – Centro 
Tel.: (21) 2206-8283 

BReChó CuLTuRAL

tátua de bronze do monge funda-

dor da Ordem dos Beneditinos (de 

autoria do escultor brasileiro Bruno 

Giorgi), que convida os visitantes à 

Livraria Lumen Christi. 
A loja reúne o material publica-

do pela editora homônima – funda-

da na primeira metade do século XX 

pelos padres do Mosteiro e a mais 

antiga no ramo católico do Brasil –, 

exemplares do mercado de livros re-

ligiosos, além de CDs de canto gre-

goriano, cartões postais, medalhas 

de todos os tipos, terços e imagens, 
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múSICA À 
MODA AnTIGA

Acervo de 30 mil discos 
de vinil atrai público 
exigente, como ed Motta 
e Marcelo d2

Tropicália Discos
Segunda a sexta, das 11h30 às 20h; sábado, das 10h às 14h
Praça Olavo Bilac, 28/207 – Centro
Tel.: (21) 2224-9215
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Toca-discos, LP, vinil e fita cassete são objetos quase 

desconhecidos da geração nascida no século XXI. Mas 

alguns espaços ainda resistem ao tempo e contribuem 

para apresentar e disseminar essas antigas formas de 

ouvir música a um novo público. A Tropicália Discos, 

aberta há 15 anos, sobressai-se entre os principais, com 

um acervo de 30 mil discos de vinil na loja, além da mes-

ma quantidade guardada em estoque. 

Um dos sócios, Bruno Alonso conta que a freguesia 

é bastante variada, incluindo uma leva de adolescentes, 

que começam a frequentar o espaço, geralmente por in-

fluência dos pais. Além da clientela cativa, composta por 

músicos (do naipe de Ed Motta e Marcelo D2), DJs e co-

lecionadores, a loja recebe muitos turistas à procura, so-

bretudo, de vinis de MPB. O estabelecimento é bastan-

te difundido no exterior, tanto que alguns gringos já co-

mentaram com o proprietário que a Tropicália represen-

ta a loja nacional mais conhecida no mercado de discos 

fora do Brasil. 

Os clientes podem ouvir in loco os vinis que preten-

dem adquirir. Há um toca-discos à disposição e o am-

biente nunca fica em silêncio. Márcio Rocha, também 

sócio, relata que essa prática não é comum em lojas do 

gênero em outros países. Destaca-se, ainda, um gramo-

fone decorativo no espaço, que tem as paredes preen-

chidas de cima a baixo com o acervo, devidamente ca-

talogado e em ótimas condições. 

Apesar do nome com identidade bem brasileira, o 

acervo reúne também exemplares de artistas estrangei-

ros, com maior presença de rock e jazz. O estoque é cons-

tantemente renovado, seja por intermédio de pessoas 

que oferecem os LPs que têm ainda em casa ou pelo in-

tercâmbio junto a outros lojistas e colecionadores. 

Marcio e Bruno revelam que decidiram abrir o espaço 

no intuito de garantir que a cidade mantenha essa tradi-

ção. “O LP nunca acabou e continua resistindo. É a mídia  

perfeita para ouvir música, com todo o seu charme, que 

vai do ato de colocar o vinil no toca-discos e, depois,  

virá-lo para escutar o lado B, até as capas dos exempla-

res, muitas feitas por grandes artistas”, explica Bruno. 
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FORçA  
nA PETECA!

Que esporte é praticado com ra-

quetes, em uma quadra dividida por 

uma rede, na modalidade individual 

ou em duplas? Se você só pensou 

em tênis como resposta, precisa co-

nhecer o Badminton! Ele não é tão 

difundido por terras brasileiras, mas 

cresce a cada dia o número de pra-

ticantes. Apesar das semelhanças 

com o tênis tradicional, tem regras 

mais simples e que impõem agili-

siga à Rua Cosme Velho e saiba tudo 
sobre o badminton e petecas que voam 
até a 400 km por hora

CoRPo são
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dade. As partidas duram, em média, 

metade do tempo e, ainda assim, os 

jogadores correm duas vezes mais 

e golpeiam a peteca, que pode atin-

gir até 400 km por hora! – bem aci-

ma dos 263 km, no recorde mascu-

lino em tênis de quadra. 

Considerado o esporte de ra-

quetes mais rápido do mundo, o 

badminton ingressou nos Jogos 

Olímpicos na edição de Barcelona, 

em 1992. Aqui, o primeiro torneio 

estadual aconteceria seis anos de-

pois, na Associação Nikkei do Rio 

de Janeiro, no Cosme Velho. A en-

tidade, de onde saem muitos meda-

lhistas em campeonatos regionais, 

oferece aulas em diversos níveis, 

para todas as idades. Trata-se de 

um jogo que exige força, resistên-

cia e flexibilidade. Pode ser pratica-

Badminton
Rua Cosme Velho, 1.166 – Cosme Velho
Tel.: (21) 2556-9010 
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do com dosagem de impacto com-

patível ao nível de desenvolvimen-

to de cada um, propiciando dispu-

tas entre faixas etárias distintas, sem 

que se perca o prazer da recreação.

A tática básica consiste em obri-

gar o adversário a ir a todos os can-

tos da quadra o mais rápido possí-

vel, de forma a cometer um erro. Pa-

ra isso, o jogador utiliza vários tipos 

de batimentos na peteca – ou volan-

te –, em diferentes trajetórias, con-

forme a posição de seu oponen-

te. Uma curiosidade é que o projé-

til pode influir na velocidade em ra-

zão das condições locais. A depen-

der de fatores como temperatura e 

umidade do ar, ela poderá voar de 

forma mais rápida ou lenta. Para mi-

nimizar essas alterações, ajusta-se 

a angulação das penas para den-

tro, quando se deseja ganhar ace-

leração, ou para fora, diminuindo a 

potência. A partida é disputada em 

melhor de três games de 21 pontos. 

Não é possível cravar com certe-

za a data de criação do Badminton. 

Há dois mil anos, na Grécia, já eram 

praticados jogos muito parecidos. 

Mas só em Badminton, na Inglaterra 

do final do século XIX, a modalidade 

deu os passos iniciais, praticada por 

oficiais britânicos. As primeiras par-

tidas foram realizadas em 1873, no 

Badminton House, palácio perten-

cente ao Ducado de Beaufort, com 

raquetes de tênis e improvisados 

volantes de penas. 

o badminton  
é considerado 
o esPorte de 
raQuetes mais 
ráPido do 
mundo
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CoRPo são

Quem mora no Rio de Janei-

ro com certeza já pensou uma vez 

na vida em como deve ser a expe-

riência de subir as montanhas que 

cortam a cidade. No intuito de po-

der transformar essa ideia em reali-

dade, o escalador Flávio Daflon fun-

dou a Companhia da Escalada 

instrutores 
certificados  
ensinam a escalar 
nos morros da urca  
e da Babilônia

SÃO TANTAS PEDRAS 
nO CAMInhO!
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em 1995, oferecendo cursos em to-

dos os níveis, do iniciante ao expert, 

nos morros da Urca e da Babilônia, 

além de aulas na Lagoa. Com mais 

de mil pessoas formadas, a escola 

virou uma referência na área. 

Ao contrário do que se imagina, 

esse esporte requer mais força nas 
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pernas do que nos braços e já po-

de começar a ser praticado a partir 

dos 13 anos. Na Companhia, a faixa 

etária dos alunos vai dos 22 aos 45, 

mas também inclui gente que pas-

sou dos 60 galgando as montanhas 

por onde trafega o famoso bondi-

nho do Pão de Açúcar. Quem está 

em dúvida se efetivamente deve se 

jogar no curso básico desse espor-

te radical tem a alternativa de reali-

zar uma aula experimental na Urca, 

num trecho curto – até 30 m –, mas 

suficiente para garantir as emoções 

que caracterizam a empreitada!

A escola fornece os equipamen-

tos necessários, e as aulas são mi-

nistradas com no máximo dois alu-

nos por instrutor – a equipe de pro-

fissionais é certificada e contabi-

liza larga experiência na ativida-

de. No propósito de unir a família 

em torno do esporte, existe ainda a  

opção de escalada para crianças, 

esse esPorte 
reQuer mais 
força nas 
Pernas do Que 
nos braços 
e já Pode 
começar a ser 
Praticado a 
Partir dos  
13 anos

Companhia da Escalada
Tel.: (21) 2567-7105

em uma pequena parede de pedra.  

Assim, todo mundo se diverte e 

aprende junto! E aos que já estão 

com os dedos e pernas afiados, a 

Companhia promove subidas guia-

das a outras belas montanhas e 

também a picos do Rio de Janeiro, 

do Corcovado ao Dedo de Deus, na 

serra fluminense. 
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CAVAlGADAS eM 
vARGeM GRAnDe

Andar a cavalo provavelmente 

não figura entre as primeiras ativida-

des que vêm à cabeça quando se 

pensa no que fazer em terras cario-

cas. Mas é possível fugir um pouco 

da rotina agitada e entrar em conta-

to com a natureza através da Escola 
de Equitação do Haras Pegasus. 

Numa área de 250 mil metros qua-

drados em Vargem Grande, rodea-

da pelas florestas e montanhas do 

Parque Estadual da Pedra Branca e 

pela fauna e flora da Mata Atlântica, 

a escola é comandada pela amazo-

na Alejandra Fernandez, diretora de 

Adestramento da Federação Eques-

tre do Estado do Rio de Janeiro.

Há aulas para iniciantes de todas 

as idades, a partir de dois anos (até 

os sete, com pôneis fofuchos). Num 

picadeiro específico, com professo-

res especializados e bilíngues e ani-

mais treinados exclusivamente para 

essas práticas, o participante apren-

de desde os primeiros comandos 

haras Pegasus oferece 
aulas para iniciantes a 
partir de dois anos de 
idade 
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Escola de Equitação do Haras Pegasus
Estrada dos Bandeirantes, 24.845 – Vargem Grande
Fone: (21) 96488-5131

até, se quiser, atingir o nível para 

disputas de torneios. Já a partir dos 

sete anos de idade, é possível optar 

pelas modalidades de hipismo clás-

sico (salto, adestramento e compe-

tições) e hipismo rural (exercícios 

de rédeas, baliza e tambor). 

As atividades incluem lições te-

óricas sobre o mundo dos cavalos 

e conhecimento acerca do mane-

jo, trato e rotina dos animais nas co-

cheiras. A equitação é indicada para 

todas as idades e ajuda a melhorar o 

equilíbrio e a postura corporal, além 

de constituir um excelente remédio 

contra depressão, hiperatividade e 

estresse. Ainda em dúvida se é pa-

ra você? Para quem nunca praticou 

e gostaria de conhecer melhor o es-

porte, a primeira aula no Pegasus é 

grátis! 

o haras está 
rodeado Pelas 
florestas 
do ParQue 
estadual da 
Pedra branca
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TOUCHÉ CARIOCA

Clube Ginástico 
Português mantém 
escola de esgrima 
desde 1896

Esgrima 
Clube Ginástico Português 
Avenida Graça Aranha, 187/6o andar – Centro 
Aulas: terças e quintas, das 18h às 20h
Fone: (21) 3380-3600

Considerada um dos dez es-

portes mais seguros da atualida-

de, a esgrima remonta à pré-histó-

ria, quando o homem usou pela pri-

meira vez um pedaço de madeira 

para se defender ou atacar, garantin-

do sua sobrevivência. O aperfeiçoa-

mento da atividade ao longo dos sé-

culos deu origem ao esporte como o 

conhecemos hoje, sendo o único de 

combate em que não se permite o 

contato entre os participantes. 

A esgrima chegou ao Brasil no 

período imperial por interesse de 

Dom Pedro II, principalmente em re-

lação ao uso do sabre nos corpos 

de tropa. O sabre é um tipo de es-

pada com uma lâmina curva e asso-

ciada à cavalaria da Europa Central 

entre os séculos XVI e XIX. Saiu dos 

campos de batalha no mundo a par-

tir do advento das armas de fogo e 

tornou-se um esporte para todas as 

idades. No Clube Ginástico Portu-

guês, a atividade é praticada desde 

1896, com sua tradicional escolinha 

e participações em circuitos esta-

duais e campeonatos brasileiros. 

A segurança veio com o aprimo-

ramento da ciência e da tecnologia, 

que proporcionaram a marcação 

eletrônica dos toques, a criação de 

máscaras e roupas resistentes, além 

de lâminas leves e flexíveis. A ativi-

dade traz diversos benefícios, co-

mo o aumento da percepção visual, 

auditiva e tátil, aperfeiçoamento da 

agilidade mental e física e melhora 

da concentração e do equilíbrio. O 

principal diferencial desse esporte, 

na categoria individual ou por equi-

pe, é que não faz distinção de peso 

ou altura entre os praticantes. Um lu-

tador menos avantajado fisicamen-

te pode vencer seu adversário. 

São três modalidades de dispu-

ta: florete (a arma tem esse nome 

por ostentar, antigamente, uma pro-

teção de couro na ponta que lem-

brava uma flor), espada e sabre. As 

diferenças se relacionam à super-

fície do corpo a ser atingida para 

que conte a pontuação. No florete, 

o tronco e o ventre; no sabre, braços 

e cabeça; e na espada vale tocar o 

corpo todo do adversário.

CoRPo são
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DE PENAS  
pARA O AR

Nas décadas de 1960 e 1970, a 

atividade de lançar o artefato de pe-

nas coloridas, de origem indígena, 

para o ar, por meio de golpes des-

fechados com a mão – que havia se 

difundido especialmente em Minas 

Gerais – chegou às areias do Rio. E, 

claro, ganhou feições próprias. No 

Rede da Paula Freitas 
promove jogo de peteca 
há mais de 40 anos 

Peteca Carioca da Paula Freitas
Sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 14h 
Praia de Copacabana, na altura da Rua Paula Freitas 

peteca na areia garante um ponto. 

A cada dez pontos, inverte-se o lado 

em que as duplas atuam na quadra 

– e vence o set quem chegar aos 20.

Ricardo Reis de Aguiar, presi-

dente da Peteca Carioca da Paula 
Freitas, explica que o artefato com 

o qual eles jogam é feito especifi-

camente para as condições do Rio. 

“Nossas petecas são confecciona-

das à mão, pois devem ter uma ae-

rodinâmica peculiar, que favoreça 

o corte e se mostre adequada a en-

frentar o vento da praia.” 

Segundo ele, a atividade exige 

vigor físico dos participantes, sobre-

tudo nos dias mais quentes. “No ve-

rão, precisamos molhar a quadra 

para não queimar os pés. E o sol for-

te também afeta a visibilidade da 

peteca”, completa o veterano, lem-

brando que há outros pontos anti-

gos nas praias da Zona Sul onde se 

pratica a “peteca livre”, sem rede. 

Singularidade do Rio, o esporte 

chama a atenção de estrangeiros e 

também de crianças e jovens, que 

são estimulados a participar. Afinal, 

o grupo procura preservar uma tra-

dição de família. “Esperamos repas-

sá-la às gerações mais novas. Pre-

cisamos de duas duplas para que 

a partida aconteça”, acrescenta. Ri-

cardo conta que um grupo de pau-

listanos conheceu a rede da Paula 

Freitas e decidiu importar a peteca 

nos moldes cariocas para um clube 

em Pinheiros, na terra da garoa. Tu-

do, lógico, nos conformes: a quadra 

deles tem até areia de praia!
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início, era praticado o jogo de peteca 

livre, sem rede. Em seguida, surgiu a 

peteca carioca: uma partida de du-

plas, com duas redes de quatro me-

tros de comprimento e 70 centíme-

tros de altura (na linha do peito), em 

quadra de 21 metros de extensão. 

Na praia em frente à Rua Paula 

Freitas, em Copacabana, um grupo 

se reúne há mais de 40 anos, hon-

rando o estilo arrojado que priori-

za uma disputa dinâmica, na qual 

o corte é mais valorizado. Os joga-

dores de cada dupla se posicionam 

um atrás do outro. Toda queda da 
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espaço artístico na 
Gamboa conserva 
a memória de seu 
passado portuário

O Centro Cultural Armazém da 
Utopia ocupa o galpão 6 do Cais 

do Porto, integrante de um conjun-

to arquitetônico que ficou desativa-

do por quatro décadas. A região foi 

redescoberta com a derrubada do 

Viaduto da Perimetral e a criação do 

Boulevard Olímpico, em 2016. A ar-

quitetura singular marcada pela es-

trutura original em aço e pelas pa-

redes de tijolo aparente preserva a 

memória do seu passado portuário. 

O galpão de cinco mil metros 

quadrados sedia múltiplos eventos, 

como o Festival do Rio, o Rio H2K e 

o Tudo é Jazz no Porto, além de ou-

tras produções nas áreas de músi-

ca, dança e artes visuais. E já rece-

beu mais de 300 mil visitantes des-

de a inauguração, em 2010, sob a 

GALpÃO ÉPICO 
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gerência do Instituto Ensaio Aberto. 

A companhia dirigida por Luiz Fer-

nando Lobo, fundada em 1992, se 

propõe a retomar o teatro épico no 

Brasil. O conceito criado por Bertold 

Brecht teve origem na Rússia, após 

a Revolução de 1917, e na Alema-

nha, durante o período da Repúbli-

ca de Weimar, de 1919 a 1933. 

Um dos espetáculos montados 

este ano no Armazém foi “Que tem-

pos são esses?”, em torno da obra 

brechtiana. Em linha com o pensa-

mento do dramaturgo alemão – “em 

nosso teatro não existem especta-

dores atrasados”, dizia ele –, ao lon-

go das quatro horas e meia da pe-

ça, as pessoas podiam chegar e 

tos por ladrilhos pintados à mão por 

alunos e professores de instituições 

da rede municipal de ensino do Rio. 

O Armazém é de fácil acesso: fica 

no finalzinho do Boulevard Olímpi-

co, em frente à Estação Parada Uto-

pia do VLT. 

o Prédio exibe em sua fachada 
murais de grafite com 
releituras das obras de debret, 
retratando a escravidão

sair quando bem quisessem da pla-

teia. Em 2016, o espaço recebeu as 

apresentações do grupo teatral ca-

talão La Fura dels Baus.

Desde março de 2017, o prédio 

passou a exibir, em sua fachada, um 

conjunto de murais de grafite, que 

consiste em releituras das obras 

do pintor francês Jean Baptiste De-

bret, retratando a escravidão. Foram 

também instalados murais compos-

Armazém da Utopia 
Rua Rodrigues Alves, 299 – Cais do Porto, 
Armazém 6 – Gamboa 
Tel.: (21) 2516-4857
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O Caminho Imperial de Santa 
Cruz, conhecido também por Ca-

minho dos Jesuítas, Caminho das 

Minas, Estrada Real de Santa Cruz e 

Estrada Imperial de Santa Cruz, co-

nectava, nos séculos XVII e XVIII, a 

cidade do Rio de Janeiro ao sertão 

de Minas Gerais, por onde se esco-

ava o ouro até Portugal. E sobrevi-

ve, ainda que com outros nomes, 

até hoje na Zona Oeste. Sem, prati-

camente, nenhum desvio de traça-

do, inicia-se no Largo da Cancela, 

no bairro de São Cristóvão – consi-

Trajeto era feito por 
d. Pedro ii entre 
a quinta da Boa 
Vista e a Fazenda 
santa Cruz

ROTA De OURO

derado à época o portão de entrada 

da cidade –, e corresponde a uma 

série de avenidas importantes, co-

mo Santa Cruz, Dom Hélder Câma-

ra, Marechal Fontenelle, Ernani Car-

doso, Cesário de Melo e a estrada 

Intendente Magalhães.

Nos primórdios, era a rota que 

os jesuítas utilizavam para chegar à 

próspera Fazenda Santa Cruz, por 

eles controlada. Ao advir a expul-

são dos missionários, a propriedade 

passou às mãos do Império. Após 

a transformação do Rio em municí-

pio da Corte, com a Independência 

do Brasil, em 1822, a estrada pas-

sou a ligar a Quinta da Boa Vista, em 

São Cristóvão – onde residia Dom  

Pedro II – à Fazenda, sendo percorri-

da frequentemente pelo imperador 

e sua família. Mais tarde, frente à ex-

pansão urbana, as terras foram sen-

do ocupadas pelas fábricas, que ca-

racterizavam a região.

Até a inauguração da Avenida 

Brasil, em 1946, o Caminho consti-

tuiu o principal acesso rodoviário à 

capital federal. O trajeto era sinaliza-

do por 11 marcos de pedra, os cha-

mados Marcos Imperiais, que assi-

nalavam as distâncias. Atualmente, 

subsistem apenas três deles: o mar-

co seis, em Bangu; o sete, em San-

tíssimo; e o 11, em grande destaque 

no largo entre a Rua Felipe Cardo-

so e a Avenida Isabel, no centro de 

Santa Cruz. No pedestal com a pla-

ca indicativa do Caminho Imperial, 

há um bloco com uma inscrição re-

metendo a Dom Pedro II. 

Caminho Imperial de Santa Cruz
Acesso pelos bairros de Santa Cruz e 
São Cristóvão 

h
A

L
L

e
Y

 P
A

C
h

e
C

o
 d

e
 o

L
iV

e
iR

A



53 

Que tal assistir ao vivo a um clás-

sico do futebol italiano, entre Ju-

ventus e Roma, sem sair do Rio? No 

Campo de Pelada da Praça Ma-
net, em Del Castilho, tem! As cami-

sas são das mesmas cores dos ti-

mes de inspiração, mas os nomes 

estampados nas costas merece-

riam um capítulo à parte. Nada de 

Cannavaro, Rossi e muito menos 

Praça em del Castilho 
sedia campeonato 
inspirado em times 
italianos

FUTEbOl De RuA

ços locais, como ótica e depósito 

de bebidas. 

Além de Juventus e Roma, os ou-

tros times homenageados são Sas-

suolo, Torino, Udinese, Lazio, Bene-

vento e Inter. A pelada é seguida 

com entusiasmo por uma torcida fiel, 

que vibra a cada lance ameaçador 

às redes do adversário, como se es-

tivesse em pleno estádio Giuseppe 

Meazza, na Itália. Por ironia do desti-

no, o goleiro mais vazado da compe-

tição atende pelo nome de Alegria. É 

ver para crer e se divertir! 

Baggio: Diarreia, Orelha, Bacalhau, 

Leleixa, Macalé e Tanãnã perfilam-

se como os grandes artilheiros!

Oito times disputam o campe-

onato “internacional” de calcio di 

strada, organizado em dois tur-

nos, com nove rodadas em cada. 

As partidas ocorrem nas manhãs 

de domingo, com duração de uma 

hora. O sistema adotado é de pon-

tos corridos até as finais, realizadas 

no mês de dezembro. Como pro-

va irrefutável de que a comissão or-

ganizadora, os Amigos da Manet, 

atua de forma “profissa”, os unifor-

mes dos craques ostentam as lo-

gomarcas dos patrocinadores, em 

sua maioria de comércio e servi-

Campo de Pelada da Praça Manet
Domingos, a partir das 7h 
Praça Manet – Del Castilho
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Uma construção em estilo nor-

mando abriga quase 50 séculos de 

história, representados por mais de 

duas mil peças de arte. Trata-se da 

Casa Museu Eva Klabin, resultado 

do garimpo, feito por décadas, em 

coleções particulares, antiquários e 

leilões na Europa, América, África e 

Ásia. O local foi criado em 1990, um 

ano antes do falecimento de sua  

idealizadora, que batiza a instituição.

O valioso acervo está em expo-

sição permanente e aberta ao pú-

blico na residência em que a gran-

de mecenas viveu por mais de três 

décadas, abrangendo pinturas, es-

culturas, mobiliário e objetos de ar-

te decorativa que datam do Egito 

Antigo ao Impressionismo. As obras 

encontram-se distribuídas pelos di-

versos ambientes do museu, e cada 

um deles guarda até hoje a marca e 

o nome escolhidos por Eva. 

Do hall principal a salas temá-

ticas como Renascença, Inglesa e 

Museu reconta 50 anos 
de história da arte por 
meio de mais de duas 
mil peças 

TESOURO  
ÀS MARGenS  
DA LAGOA 
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Chinesa, o visitante pode apreciar 

obras de Lasar Segall, peças das di-

nastias Ming e Shang, além do des-

taque da coleção italiana, a pintura 

“Madona, Menino e São João Batis-

ta”, atribuída ao círculo florentino de 

Botticelli. Até o jardim se integra ao 

patrimônio cultural, projetado que 

foi pelo renomado paisagista – e 

amigo pessoal da colecionadora – 

Roberto Burle Marx.  

Veio do pai o hábito de cole-

cionar de Eva Klabin. Suas primei-

ras aquisições, ainda na adolescên-

cia, remetem a duas pequenas pin-

turas do século XVII, do holandês 

Glauber, à mostra no museu. A edi-

ficação, comprada por ela em 1952, 

data de 1931, sendo uma das pri-

meiras residências da Lagoa Rodri-

go de Freitas. Permanece hoje co-

mo uma das últimas casas que ain-

da resistem no local graças à gene-

rosidade da mecenas, que legou a 

propriedade e sua preciosa coleção 

eva Klabin 
legou a 
ProPriedade e 
sua Preciosa 
coleção à 
cidade do rio 
de janeiro

Casa Museu Eva Klabin 
Terça a domingo, das 14h às 18h
Av. Epitácio Pessoa, 2.480 – Lagoa
Tel.: (21) 3202-8551

à cidade do Rio de Janeiro. Ao lon-

go dos anos, a instituição vem ofe-

recendo uma programação cultural 

variada que inclui, além das visitas 

guiadas, exposições, concertos, fil-

mes, cursos e conferências.
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CRIATIVIDADE pARA 
TODOS OS GOSTOS

Crab reúne 
artesanato, design, 
moda e cultura na 
Praça Tiradentes
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O Centro de Referência do Ar-
tesanato Brasileiro (Crab) é fruto 

do recente processo de revitaliza-

ção da área da Praça Tiradentes, 

berço de diversas atividades cul-

turais do Rio. Inaugurado em mar-

ço de 2016, o espaço aberto à eco-

nomia criativa, onde se encontram 
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Centro de Referência do Artesanato Brasileiro 
Praça Tiradentes, 71 – Centro
Terça a sábado, das 10h às 17h
Tel.: (21) 3380-1850

design, arte, moda e cultura, veio 

agitar ainda mais a região do an-

tigo Largo do Rocio. Quem passa  

pelas três edificações históricas 

restauradas, logo se encanta pela 

exuberante fachada em desenho 

neoclássico construída no final do 

século XVIII.

O belo conjunto arquitetônico 

foi sede da Secretaria de Estado e 

dos Negócios do Interior durante 

o Segundo Império; do Clube Flu-

minense (onde intelectuais se reu-

niam para jogar xadrez e encenar 

peças); e do Ministério da Justiça 

no início do século passado. De-

pois de um longo tempo de aban-

dono, o antigo sobrado ganhou vi-

da nova e agora representa uma 

grande vitrine da produção e da 

comercialização do artesanato na-

cional. Ali se forma um mosaico de 

estilos e tradições culturais e artísti-

cas de todos os estados brasileiros.

Sua midiateca proporciona o 

compartilhamento de saberes por 

meio de palestras e workshops. 

Uma visita ao Centro inclui ainda 

os espaços Multiuso, Experimen-

tal e Gastronômico, além da gale-

ria de exposições. Ao seu redor, os 

teatros Carlos Gomes e João Cae-

tano unem-se a restaurantes tradi-

cionais, casas de samba, gafieiras e 

à vizinha Lapa. O conjunto dá um 

toque a mais na vocação artística e 

boêmia da Praça Tiradentes. 
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ADORO 
DEODORO

da Vila Militar ao Parque 
Radical do Rio, um banho 
de história e diversão 

Deodoro 
Principais acessos: Avenida Brasil, Avenida Duque de Caxias, Estrada Marechal 
Alencastro e Estrada do Camboatá

Um tour por essa região da Zona Norte é uma au-

la magna de história. Deodoro é o bairro por excelên-

cia dos militares – abrigando 60 mil integrantes, o maior 

contingente da América Latina. Isto se explica pelo fato 

de, na primeira década do século XX, o Banco do Brasil 

ter arrematado em leilão as terras do Engenho Sapopem-

ba e da Fazenda Gericinó e as repassado ao Ministério da  

Guerra. Nelas, seria instalada a Vila Militar, que começou 

a ser construída em 1908. Três anos depois, fundou-se o 

pioneiro Aeroclube do Brasil, que tinha Santos Dumont 

como presidente honorário e, posteriormente, originaria 

a primeira base aérea do País, a de Campo dos Afonsos. 

Em 1915, surgiriam as casinhas residenciais, hoje em tor-

no de 4.500 unidades. 

A estação ferroviária Sapopemba, inaugurada em 

1859 e que tem a peculiaridade de ostentar um prédio 

dê uM RoLê

em forma de castelo, foi uma das primeiras da cidade. Ho-

je, calcula-se que nada menos que a metade dos cerca 

de 10 mil habitantes do bairro more no grandioso conjun-

to habitacional Getúlio Vargas. Inaugurado em 1954 para 

contemplar trabalhadores de baixa renda, o monumen-

tal conjunto é impactante pela extensão de seus blocos e 

suas linhas sinuosas, ao refletir os traços modernistas do 

francês Le Corbusier, com vastas áreas de uso comunitá-

rio e moradias reduzidas a funções essenciais. 

Com patrulhamento 24 horas e totalmente arboriza-

do, o bairro oferece 2,5 milhões km2 para caminhadas, 

corridas, pedaladas e skate. O espaço de lazer aumen-

tou ainda mais a partir da inauguração, em 2006, do Par-

que das Vizinhanças Dias Gomes, o popular “Piscinão 

de Deodoro”. Além da piscina de adultos para cinco mil 

pessoas e a infantil, para 3 mil, a imensa área verde dis-

ponibiliza churrasqueiras aos frequentadores e, tam-

bém, práticas esportivas gratuitas, como natação, hidro-

ginástica, vôlei e futsal. A realização de grandes even-

tos na região – Jogos Pan-Americanos de 2007, Jogos 

Mundiais Militares de 2011 e Jogos Olímpicos de Verão 

de 2016 – propulsionou a construção do Complexo Es-

portivo de Deodoro na Vila Militar, atualmente aberto ao 

público como Parque Radical do Rio. 
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Juntando
criatI
vidade e
inovação,
você cons
trói o futuro.

Imagine um inst ituto que conect a pessoas
para transformar realidades. Um ambiente
que incentiva a inovação, a colaboração,
a criatividade e o empreendedorismo.
Um laboratório onde todos aprendem
e também ensinam. Um esp aço que
acredita na tecnologia para potencializar
transformações. Isso tudo é o Oi Futuro,
o inst ituto da Oi que atua nas áreas de Cultura,
Educação, Inovação Social e Esp orte.

CONECTADO
PELA

#juntos
transformamos
CONHEÇA OS NOSSOS PROJETOS:

@oi_futuro

linkedin.com/company/inst itutooifuturo/

53680.002R_An Oi Futuro Institucional 21x28 2018.indd   1 06/06/18   10:46
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um oásis científico 
em pleno Bairro 
imperial de são 
Cristóvão

Sem ideias de como aproveitar o 

fim de semana de forma diferente? 

O Museu de Astronomia e Ciên-
cias Afins (Mast) é uma ótima pe-

dida! O projeto “Sábado no Mast”, 

completamente gratuito, traz op-

ções bacanas, como Visita Orienta-

da, Observação do Sol, Cozinhan-

do com a Ciência, Planetário Básico 

peRGunTe  
AOS ASTROS
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Portátil e Programa de Observação 

do Céu. 

Com a palavra, a diretora da insti-

tuição, a física Anelise Pacheco: “Si-

tuado em um ‘oásis’ no meio do Bair-

ro Imperial de São Cristóvão, o cam-

pus do Mast oferece atividades para 

toda a família. E tem como um dos 

seus carros-chefes a observação do 
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de consulta com espaços multimí-

dias e mais de 27 mil títulos de divul-

gação científica, astronomia, educa-

ção, museologia, preservação e pa-

trimônio de ciência e tecnologia.

Museu de Astronomia e Ciências Afins
De terça a sexta, das 9h às 17h;  
sábado, domingo e feriados, das 14h às 20h 
Rua General Bruce, 586 – São Cristóvão
Tel.: (21) 3514-5299

céu através de lunetas centenárias, 

utilizadas no século passado pelos 

astrônomos do Observatório Nacio-

nal.” O museu integra um conjunto 

paisagístico e arquitetônico com-

posto por 12 prédios, construídos 

na década de 1920, e tombado pe-

lo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan).

Em um dos programas, Cozi-

nhando com a Ciência, as crianças 

aprendem sobre processos quími-

cos, físicos e biológicos que ocor-

rem durante a preparação de bolos, 

doces e outras receitas culinárias. 

Além disso, conhecem as proprie-

dades de variados ingredientes e as 

transformações que sofrem durante 

o preparo dos alimentos. A propos-

ta é abordar o assunto de forma lú-

dica e colocar a mão na massa para 

compreender melhor os conceitos 

científicos presentes no cotidiano.

Já em Planetário Digital, os visi-

tantes têm a oportunidade de apre-

ciar os movimentos celestes em 

uma cúpula inflável, chamada de 

domo, em que se projetam imagens 

do céu noturno visto da Terra. Na 

Observação do Sol, é possível olhar 

para o astro-rei de forma segura, 

através de filtros, projetores e teles-

cópios que permitem a visualização 

de estruturas como manchas so-

lares, protuberâncias e filamentos. 

Uma das atividades mais antigas do 

Mast é o Programa de Observação 

do Céu. Por meio de lunetas espe-

ciais, os curiosos contemplam de-

talhadamente o firmamento, desco-

brindo aglomerados estelares, pla-

netas e outros objetos celestes. 

O museu abriga ainda exposi-

ções temporárias e uma mostra per-

manente, exibindo instrumentos 

científicos – em sua maioria peças 

originais do século XIX, que perten-

ceram ao Imperial Observatório, de-

pois denominado Observatório Na-

cional. Também estão expostas ré-

plicas de equipamentos dos sécu-

los XVI e XVII, documentos, mapas, 

fotografias e vídeos de diferentes 

períodos. A biblioteca é aberta ao 

público e tem a sua disposição salas 
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Museu no engenho 
de dentro expõe 
obras de pacientes 
com transtornos 
mentais

A ARTe DO
INCONSCIENTE

Inaugurado em 1952, o Museu 
de Imagens do Inconsciente, no 

bairro do Engenho de Dentro, abri-

ga hoje cerca de 350 mil obras de 

pacientes com transtornos men-

tais oriundos da arteterapia, apli-

cada pela Dra. Nise da Silveira (fa-

lecida em 1999), uma das precur-

soras desse método de tratamen-

to no Brasil. Uma visita ao espaço 

equivale a um convite para refletir-

mos acerca de inclusão e desenvol-

vimento social através dos laços de 

afeto e compreensão.

O projeto surgiu na Seção de 

Terapêutica Ocupacional do Cen-

tro Psiquiátrico Nacional, criado em 

1946 pela conceituada médica, que 

inovou ao cuidar dos pacientes por 

meio de atividades lúdicas, como 

pintura e modelagem. Ao propiciar 

o acesso ao mundo interno deles, a 

iniciativa ia de encontro ao mode-

lo usado na época, com eletrocho-

ques, lobotomia e coma insulínico.  

No decorrer do tempo, as obras 

feitas pelos pacientes ganharam o 

Brasil e até o mundo, por intermédio 

de exposições, filmes e publicações, 

que ajudaram a divulgar os conheci-

mentos científicos em torno do des-

dobramento de processos na psique 

humana. O museu reúne a maior co-
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leção do gênero no mundo e se tor-

nou um centro de estudos interdisci-

plinar sobre as imagens e os símbo-

los, possibilitando uma troca perma-

nente entre experiência clínica, co-

nhecimentos teóricos de psicologia 

e psiquiatria, antropologia cultural, 

história, arte e educação. Sua área de 

organização e pesquisa é referência 

internacional. 

Com destaque para os traba-

lhos dos artistas Ênio Sérgio, Ra-

phael Domingues, Francisco Noro-

nha e Carlos Pertuis, o acervo passa 

por constante renovação, propor-

cionando sempre ao visitante uma 

experiência inusitada. As principais 

obras são tombadas pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), além de ter o Re-

gistro Mundial no Programa Memó-

ria do Mundo da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco).

Museu de Imagens do Inconsciente 
Segunda a sexta, das 9h às 16h – Entrada franca 
Rua Ramiro Magalhães, 521 – Engenho de Dentro
Tel.: (21) 3111-7467

as obras 
feitas Pelos 
Pacientes 
ganharam o 
brasil e até o 
mundo
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ilha das Cobras 
abriga Museu dos 
Fuzileiros navais e 
capela construída 
no século xViii 

FORTAlEZAS 
COLOnIAIS 

Atire a primeira bala de canhão 

aquele que já pôs os pés nas insta-

lações do Museu dos Fuzileiros 
Navais. Situado no interior da Baía 

de Guanabara, o quase desconhe-

cido complexo formado pelo For-

te Agostinho, a Fortaleza de Santa 

Margarida e a Fortaleza Pau da Ban-

deira foi denominado, em 1761, For-

taleza de São José da Ilha das Co-

bras. Os calabouços da edificação 

ficam abertos a visitas. 

Os portugueses ergueram diver-

sas fortificações na Ilha das Cobras, 

por considerá-la um ponto estraté-

gico na defesa da cidade. O local 

pertence à Marinha desde a época 

em que se fazia o escoamento do 

ouro das Minas Gerais pelo Rio de 

Janeiro, no século XVIII. Do lado de 
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fora, canhões antigos apontam para 

a boca da Baía. Os caminhos de pe-

dra nos calabouços carregam os sé-

culos de história pelos quais o espa-

ço resistiu. São dois túneis subter-

râneos, construídos para servir de 

ligação segura entre as fortalezas. 

Neles estão expostos medalhas, do-

cumentos, pratarias, material arque-

ológico, fotografias, equipamentos 

e armamentos. 

Uma mostra permanente conta a 

participação do Corpo de Fuzileiros 

Navais (CFN) nos eventos ligados à 

formação da nacionalidade e do Es-

tado brasileiro. Estão em exibição 

ainda obras de arte, esculturas, pra-

tarias, maquete da ilha em 1736, mi-

niaturas e acervo de ex-comandan-

tes-gerais. 

No museu a céu aberto, o visitan-

te terá contato com viaturas operati-

vas, canhões, metralhadoras e mo-

tocicletas usados pela corporação. 

Há, também, uma escavação ar-

queológica, na qual se pode obser-

var o monumento aos Fuzileiros Na-

vais mortos em combate e parte do 

contraforte da muralha da fortale-

za. Nela, foram recolhidos, em 1789, 

os presos da Inconfidência Minei-

ra, entre os quais Tiradentes. O már-

tir ficou preso na Ilha das Cobras até 

20 de abril de 1792, quando ocor-

reu sua transferência à Cadeia Pú-

blica da cidade, de onde partiu pa-

ra ser executado, por enforcamento, 

na praça que hoje leva o seu nome. 

Outro segredo da Ilha das Co-

bras está na Capela de São José, 

construída na primeira década do 

século XVIII e inserida no corpo do 

Hospital Central da Marinha. A edi-

ficação original – da qual só res-

ta a fachada, com um portal de pe-

dra lioz, tipo de calcário oriundo de 

Portugal – foi erguida pelos monges 

beneditinos, responsáveis também 

pelo Mosteiro de São Bento, que fi-

ca logo ali ao lado. Vale, portanto, 

conciliar um passeio duplo! 

Museu dos Fuzileiros Navais
Terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h
Acesso: no final da Rua Primeiro de Março, entrar 
na área do 1o Distrito Naval, atravessar a ponte 
Arnaldo Luz, subir pelo elevador do Hospital 
Central da Marinha e dirigir-se ao Batalhão Naval. 
De carro, entrar pelo portão do Arsenal de  
Marinha do Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2126-5035 
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Nascida na Ucrânia, país da Eu-

ropa Oriental, Clarice Lispector ado-

tou o Rio de Janeiro como lar, imor-

talizando em palavras lugares co-

mo o parque do Jardim Botânico, 

ilustrado com riqueza de detalhes 

na crônica “Amor”. Essa e outras his-

tórias estão presentes no passeio  

O Rio de Clarice, que aborda a re-

lação da escritora com a cidade. 

Caminhe pelo Rio 
na rota de Clarice 
Lispector

DA TIJuCA AO lEmE
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o lho – era frequentadora assídua do 

Largo do Boticário. O ponto final é 

o Leme, onde passou seus últimos 

anos de vida. 

A programação foi idealizada por 

Teresa Montero, que lida com o uni-

verso de Clarice há quase três déca-

das. Ela escreveu uma biografia so-

bre a autora, lançada em 1999 pela 

editora Rocco, e organiza diversas 

obras de seu catálogo. A ideia veio 

de uma visita a Itabira (MG), onde 

existem os Caminhos Drummondia-

nos, que contam a história do poe-

ta Carlos Drummond de Andrade e 

sua relação com a cidade natal. 

Lá se vão 10 anos desde que o 

projeto saiu do papel, trazendo mais 

duas conquistas para os cariocas. A 

primeira em 2012, com a inaugura-

ção do Espaço Clarice Lispector, às 

margens do Lago Frei Leandro, no 

Jardim Botânico. São bancos em 

cujo encosto foram gravados tre-

chos da escritora sobre o parque, 

como se estivessem datilografados. 

A segunda conquista veio pela 

instalação de uma estátua de Clari-

ce junto a seu cão Ulisses, inaugu-

rada em 2016 no Leme, onde mo-

rou, na Rua Gustavo Sampaio. Tere-

sa relata que essas sinalizações re-

forçam a missão do projeto. “A está-

tua faz sucesso, muitas pessoas vão 

tirar selfies e acabam descobrindo 

um pouco mais da relação de Clari-

ce com a cidade. É como se, de cer-

ta forma, ela tivesse voltado ao bair-

ro que tanto amava”. 

O Rio de Clarice
Informações: www.oriodeclaricelispector.com.br
oriodeclarice@gmail.com

Flexíveis, os roteiros do proje-

to podem ser realizados de ônibus 

ou a pé. A versão completa abran-

ge sete caminhos que foram mar-

cos na vida da autora. A primeira pa-

rada é na Tijuca, bairro onde resi-

diu logo quando chegou ao Rio, em 

1937, seguido pelo Centro, em que 

cursou a faculdade de Direito, além 

de trabalhar como jornalista no ves-

pertino “A Noite”, que acabou re-

batizando o tradicional Edifício Jo-

seph Gire, na Praça Mauá. O traje-

to segue pelo Catete (a vila na qual 

morou, na Rua Silveira Martins, exis-

te até hoje), Botafogo (ela estudou 

no Colégio Andrews) e Cosme Ve-

dê uM RoLê
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sede da Pinakotheke 
em Botafogo ainda é 
quase desconhecida 
do público 

CASA DA ARTE 
BRASILeIRA

Ao contrário do que acontece com sua irmã 

famosa e concorridíssima na capital paulista, a  

Pinakotheke Cultural carioca passa quase des-

percebida na Rua São Clemente, em Botafogo.  

A charmosa construção abriga exposições rela-

cionadas à arte brasileira e reserva, ainda, um es-

paço exterior com fonte e lago com carpas, es-

culturas e banquinhos para apreciação do verde 

abundante nos jardins, que proporcionam uma 

espécie de fuga da movimentada via, uma das 

principais do bairro. 

A Pinakotheke iniciou suas atividades no Rio 

em 1980, como uma organização especializada 

no planejamento e na produção de mostras e li-

vros exclusivamente voltados para a história da 
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arte no Brasil. Em 1994, inaugurou a sede pró-

pria, onde funciona até hoje, após processo de 

recuperação ambiental do terreno e restauração 

dos dois prédios que a compõem. Reconhecida 

por sua atuação no campo editorial, a instituição 

vem buscando estabelecer presença forte no se-

tor museográfico, promovendo exposições, cata-

logação e serviços de preservação e segurança 

de obras de arte de acervos públicos e privados. 

As grandes exposições acontecem uma ou 

duas vezes por ano. Vale ficar de olho no site da 

instituição e nos cadernos culturais na imprensa 

para saber quando rola a próxima. A infraestrutu-

ra permite receber montagens em diferentes pla-

taformas como pintura, escultura, vídeo, projeção 

e exibição de utensílios de trabalho dos artistas. 

Uma delas, realizada de maio a julho deste ano, 

trouxe obras de Victor Brecheret, nascido na Itália, 

radicado no Brasil e um dos integrantes da Sema-

na de Arte Moderna de 1922. A mostra reuniu im-

portantes trabalhos de Brecheret e de outros no-

mes que participaram daquele evento, divisor de 

águas na cultura brasileira, como Anita Malfatti, Di 

Cavalcanti e Menotti Del Picchia. As montagens 

vêm acompanhadas de oficinas – oferecidas gra-

tuitamente e destinadas a crianças, mas abertas a 

todas as idades –, associadas ao tema ou artista 

em exposição. No caso de Victor Brecheret, elas 

se inspiraram nas obras “Carnaval” e “Fantoches 

da Meia-noite”, ambas de Di Cavalcanti. 

Passaram ainda pelo local nos últimos anos 

as exposições “Oscar Niemeyer (1907-2012): 

Territórios da Criação” (2017); “A Missão Artísti-

ca Francesa no Brasil e seus Discípulos” (2016); 

e “Opinião 65 – 50 anos depois” (2015), entre ou-

tras que celebraram a obra de artistas não tão co-

nhecidos do grande público, como Claudio Edin-

ger, Miguel Barceló, Sérvulo Esmeraldo e Jaildo 

Marinho. 

Pinakotheke Cultural 
Segunda a sexta-feira, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 16h 
Rua São Clemente, 300 – Botafogo
Tel.: (21): 2537-7566
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Das mais de 1.500 comunida-

des quilombolas reconhecidas pe-

lo governo federal no país, apenas 

quatro ficam no Rio. Uma delas é o 

Quilombo do Camorim, no Par-

que Estadual da Pedra Branca, Zo-

na Oeste da cidade. O local foi re-

conhecido este ano como Sítio Ar-

queológico do Engenho do Camo-

rim pelo Instituto do Patrimônio His-

tórico e Artístico Nacional (Iphan), 

uma conquista das lideranças qui-

lombolas da região.

Nesse cenário, a Associação Cul-

tural do Camorim (Acuca) busca res-

gatar a história dos ancestrais que ali 

viveram há quase quatro séculos, a 

partir de atividades diversas – cami-

nhadas ecológicas, oficinas de dan-

ças e capoeira, ações sociais e even-

tos culturais. Uma das programa-

ções de maior sucesso é a festa do 

Dia do Jongo, ritmo originário da re-

gião africana de Congo-Angola, que 

chegou ao Brasil Colônia pelos ne-

gros trazidos como escravos. 

RASTROS DO 
SÉCUlO XVII

Comunidade 
quilombola resgata 
cultura africana na 
zona oeste
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O território guarda importantes 

sítios arqueológicos, onde já foram 

resgatados milhares de fragmentos 

datados do século XVII. Lá, é possí-

vel percorrer trilhas com as grutas 

que abrigaram os negros e o Açu-

de do Camorim, onde pescavam e 

se banhavam. Os vestígios de seus 

esconderijos (pequenas cavernas, 

formações rochosas e casas de pau 

a pique) estão por toda a floresta na 

rota para a Pedra do Quilombo, um 

pico que servia como ponto de vigi-

lância à comunidade. Essas trilhas 

também fizeram parte do caminho 

dos fugitivos.

A Capela São Gonçalo do Ama-

rante, construída em 1625 pelos es-

cravos, preserva muito de sua es-

trutura original e, em 1965, foi reco-

nhecida pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural do Rio de Janei-

ro como marco histórico. Ao lado da 

igreja branca e azul celeste, existe 

um cemitério em que se encontram 

ossadas de africanos. A senzala, 

num terreno próximo, mantém um 

pouco de suas características primi-

tivas, apesar de ter sido alterada pe-

los moradores ao longo dos anos. 

A história do Camorim – espé-

cie de peixe que era capturada na 

Lagoa de Jacarepaguá – remonta 

à época da tribo Tupi-Guarani, que 

habitava a região antes da coloniza-

ção portuguesa no Brasil. Salvador 

Correia de Sá, primo do governador 

Mem de Sá, ao reivindicar a área pa-

ra instalar seu engenho de cana-de- 

açúcar, manteve o nome indígena.

Quilombo do Camorim
Estrada de Camorim, 922 – Jacarepaguá
Tel.: (21) 98163-3792 
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a associação cultural  
do camorim busca resgatar 
a história dos ancestrais 
Que ali viveram há Quase 
Quatro séculos
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De MÃOS DADAS 
COM O SAGRADO

Todos são bem-vindos 
às rodas de dança 
circulares promovidas 
no Catete

Rodas de Danças Circulares Sagradas
Programação nos grupos de Facebook  
“Danças Circulares no Rio de Janeiro” e  
“Agenda de Danças Circulares no RJ”

Em resgate a uma prática ances-

tral, a organização das Rodas de 
Danças Circulares Sagradas nos 

tempos atuais busca proporcionar 

a vivência da fraternidade, alegria 

e cooperação, estimulando o con-

tato com o sagrado que existe den-

tro de cada um. Para participar não 

são necessárias habilidades espe-

ciais. Basta querer compartilhar bo-

as energias e dar as mãos a outros 

integrantes das rodas. 

Os movimentos simples e repe-

tidos de algumas danças – tradicio-

nais, regionais, folclóricas ou con-

temporâneas – aproximam as pes-

soas, promovendo uma integração 

física, mental, emocional e espiri-

tual. Eles são embalados por músi-

cas típicas de diversos países, que 

imprimem o ritmo dos passos. Um 

dos benefícios observados nessa 

experiência comunitária é o comba-

te ao estresse e depressão. 

Organizadora da prática no Rio há 

16 anos, Ana Maria Meneses explica 

que acontecem várias rodas na cida-

de, gratuitas e geralmente em praças 

públicas. Para conhecer a programa-

ção, a dica é acompanhar os grupos 

“Danças Circulares no Rio de Janei-

ro” e “Agenda de Danças Circulares 

no RJ” pelo Facebook. Entre as que 

Ana promove, está a Roda da Grati-

dão, criada em 2006 e reconhecida 

pela Secretaria Municipal de Cultura 

e o Comitê Rio 450 como “Ação Lo-

cal” em março de 2015. É realizada 

uma vez por mês, na Escola Vital Bra-

sil, no bairro do Catete.

O movimento denominado Dan-

ças Circulares Sagradas nasceu na 

década de 50, quando o bailarino, 

coreógrafo e artista plástico polonês 

Bernhard Wosien decidiu pesquisar 

e reencenar antigas rodas da Euro-

pa Oriental. A prática acabou se es-

palhando por outros continentes nas 

décadas seguintes. O principal enfo-

que não é a técnica, mas sim o sen-

timento de união de grupo que se 

instala a partir do singelo ato de dar 

as mãos. Pessoas de qualquer ida-

de, que desejem tomar consciência 

de seu corpo, acalmar o emocional 

e trabalhar concentração e memória 

são muito bem-vindas às rodas. 

dê uM RoLê
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A maior parte dos milhares de pessoas que passam 

diariamente pelo majestoso Theatro Municipal, na Cine-

lândia, nem desconfia que no subsolo se esconde um 

mundo igualmente de luxo e riqueza. Inaugurado jun-

to com o Theatro, em, 1909, como um sofisticado res-

taurante, o Salão Assyrio tornou-se palco, durante dé-

cadas, dos grandes bailes de máscaras do Municipal. 

Lá, instalou-se também um cabaré, onde Pixinguinha 

se apresentava ao lado de seu grupo, Os Oito Batutas. 

Após a restauração ocorrida entre 1976 e 1978, reto-

mou suas funções originais de restaurante.

Atualmente, no Assyrio funciona o Café do Theatro, 

que dá acesso ao Boulevard, o novo jardim criado pela úl-

tima reforma (concluída em 2010), com saída para a Ave-

nida 13 de Maio. Mas a visita a esse tesouro subterrâneo 

pode ser feita também durante o roteiro guiado por todo 

o Theatro Municipal, que dura 45 minutos. O primeiro im-

pacto será sentido por meio da mudança abrupta entre 

o estilo renascentista da principal sala de espetáculos do 

Rio e o projeto decorativo do Salão, inspirado numa com-

posição de traços assírios, babilônicos e persas. 

Dividido em dois planos, o espaço tem teto baixo, 

sustentado por colunas encimadas por cabeças de tou-

ro, bem ao estilo persa. As paredes, revestidas em cerâ-

mica esmaltada, são decoradas por painéis de mosaico, 

em que sobressaem a frisa dos leões e a rampa das es-

cadas remetendo às encontradas no Palácio de Xerxes, 

em Persépolis (485-465 a.C.). E, também, a frisa dos ar-

queiros, original da sala do trono de Dario I, e os enor-

mes Kerub, seres alados que guarnecem as escadas.

Em paredes opostas, salientam-se duas belas fontes. 

A primeira representa o herói Gilgamesh, rei da Sumé-

Salão Assyrio
Visitas guiadas para grupos no Theatro Municipal – De terça a sexta: 11h30, 
12h, 14h, 14h30 e 16h; sábado e feriados: 11h, 12h e 13h
Praça Floriano, s/no – Cinelândia
Tel.: (21) 2332-9220

ria, asfixiando um leão em um alto-relevo, cujo original 

(Héros maîtrisant un lion) está no Museu do Louvre, na 

França. A segunda traz o imperador Dario I apunhalan-

do um gênio do mal, à imagem da encontrada em seu 

palácio, em Persépolis. Destacam-se, ainda, os espelhos 

engastados em bronze antigo, os lustres em estilo islâ-

mico e as luminárias, nos espelhos entre as portas, mon-

tadas sobre touros. As portas do Salão têm molduras de 

pedra gravadas com margaridas, a flor sagrada da Me-

sopotâmia. 

no subsolo do Theatro Municipal, 
Assyrio remete ao Palácio de xerxes

SAlÃO PERSA  
nA CIneLÂnDIA

T
h

e
A

T
R

o
 M

u
n

iC
iP

A
L

 d
o

 R
io

 d
e

 j
A

n
e

iR
o



74 

dê uM RoLê

Em pleno Centro do Rio, é pos-

sível jogar futebol num campo de 

grama sintética e escutar um bom 

rock and roll, em meio a saborosas 

comidinhas e bebidinhas, na cober-

tura de um edifício comercial nos ar-

redores da Praça Mauá. A inusitada 

combinação faz parte da propos-

ta do Topo do Rio, um mix de bar e 

espaço para eventos, que se esten-

de por uma área de 1.300 metros 

quadrados. Em síntese, uma pedi-

da bem diferente para fugir à rotina 

da típica happy hour em barzinhos 

pós-trabalho.

espaço de lazer 
surpreende em cobertura 
de prédio comercial ao 
lado da Praça Mauá
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o toPo 
do rio se 
insPira na 
ocuPação 
de esPaços 
urbanos

dos como vodca, rum, gim e uísque, 

além de drinks tradicionais – caipiri-

nha, mojito e margarita, entre outros 

– e cervejas. 

O local tem vista para o Mostei-

ro de São Bento e estrutura de clube 

– além do campo de futebol, dispõe 

de churrasqueira, bar com a temáti-

ca do rock, mesa de sinuca, pista de 

dança e telão. O Topo do Rio se ins-

pira na ocupação de espaços urba-

nos e aposta em um design indus-

trial e multicolorido, em painéis com 

referências carioquíssimas. 

O cardápio, assinado pelo chef 

Edegar Nascimento, mistura influ-

ências regionais da culinária do Bra-

sil e de outros países, como o Ser-

tão em Berlim (carne de sol acebo-

lada e salada de batata no estilo ale-

mão), Trem de Amsterdam (lingui-

ça mineira encharcada em cerve-

ja Heineken com farofinha) e Vaca 

Holandesa (queijo coalho marina-

do na Heineken e grelhado). A car-

ne de sol aparece ainda de maneira 

repaginada no Boi Manso (carpac-

cio com maxixe, cebolinha e queijo 

coalho). Para acompanhar, destila-

Topo do Rio
Segunda a sexta, das 16h à meia-noite 
Rua Conselheiro Saraiva, 20 – Centro
Tel.: (21) 2233-6393
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TRENZINHO 
FuTuRISTA

Que tal um passeio de uma forma 

inusitada, experimentando ficar em 

suspensão por alguns momentos? 

Pode parecer truque de mágica, mas 

o Trem de levitação magnética 
da Ilha do Fundão é pura tecnolo-

gia avançada. Foram 15 anos de de-

senvolvimento pelo time de pesqui-

sadores da Coppe/UFRJ para colo-

car em prática o projeto do MagLev-

Cobra, pioneiro no uso de levitação 

magnética por supercondutividade 

no transporte de passageiros. 

Por enquanto, a novidade es-

tá limitada apenas a um passeio, já 

que o veículo ainda não dispõe da 

certificação necessária para ope-

rar comercialmente. Mas, no futu-

ro, a ideia é que ele se integre à pai-

sagem da cidade, como aconteceu 

com o VLT. O custo de implantação 

chega a ser três e até cinco vezes 

inferior ao do metrô subterrâneo, 

além de todas as vantagens de na-

tureza ambiental. O trenzinho, ao 

contrário de automóveis e ônibus, é 

movido a energia elétrica e não emi-

te gases de efeito estufa. 

“O projeto enquadra-se na ca-

tegoria sustentável, pois apresenta 

baixo impacto em termos de con-

sumo de energia, ruído e obras de 

construção civil, sendo considera-

velmente mais barato que a exe-

cução de um metrô convencional, 

por exemplo”, reporta o coordena-

dor do MagLev-Cobra e professor 

de Engenharia Elétrica da Coppe/

UFRJ, Richard Stephan. 

O MagLev-Cobra é o primeiro 

veículo no mundo a transportar, em 

escala real, passageiros utilizando 

levitação magnética por supercon-

dutividade e ímãs. A mesma tecno-

logia também vem sendo testada 

na China e na Alemanha, mas o Bra-

Veículo percorre trecho 
da ilha do Fundão sem 
encostar na pista 
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Trem de levitação magnética da Ilha do Fundão 
Terças-feiras, das 11h às 15h
Centro de Tecnologia, Bloco H, 2o andar – Cidade 
Universitária, Ilha do Fundão 

sil saiu na frente. Outros três proje-

tos, desenvolvidos no Japão, Chi-

na e Coreia do Sul, empregam outra 

forma de levitação: o princípio ele-

tromagnético, que exige malhas de 

controle para sua estabilização. A 

versão carioca é mais estável e ba-

rata do que a dos veículos gringos. 

No lugar da roda, a levitação. A 

pista tem placas de ímãs instaladas 

nos dois lados e, no meio, super-

condutores impedem a passagem 

do campo magnético, fazendo o ve-

ículo flutuar a cerca de 1 cm. A linha 

experimental, inaugurada em 2016, 

transporta 30 passageiros por via-

gem, a 10 km/hora, através de um 

percurso de 200 m, que liga o Cen-

tro de Tecnologia (CT) ao Centro de 

Tecnologia 2 (CT 2), no Fundão. É 

possível aumentar a capacidade do 

veículo, pela adição de módulos de 

1,5 m de comprimento. E, em traje-

tos mais longos, a velocidade pode 

chegar a até 100 km/hora. 
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Belveder compõe trio de observatórios 
em reserva da Mata Atlântica 

IMenSIDÃO 
AZUl



79 

Ele, junto aos Mirantes do Ron-

cador (logo na subida entre a praia 

do Pontal, no Recreio dos Bandei-

rantes, e a Prainha) e do Caeté (al-

cançável através de uma trilha de 

30 minutos dentro do Parque Natu-

ral da Prainha), forma o trio de ob-

servatórios na reserva. O passeio, 

portanto, merece ser feito com cal-

ma, para que se possa apreciar de-

talhadamente toda a beleza revela-

da por cada um.

E, para completar o dia, reco-

menda-se sentar nos quiosques à 

beira-mar e beber uma refrescan-

te água de coco. Outra opção, se o 

caso for recarregar as baterias com 

maior sustância, é o restaurante 

Point de Grumari, a apenas 100 me-

tros do miradouro. Decorado com 

obras de arte, o estabelecimento 

une a maravilhosa vista da Restin-

ga de Marambaia a um cardápio es-

pecializado em frutos do mar, entre 

pastel de camarão, casquinha de si-

ri, crustáceos grelhados, moquecas 

de lagosta, peixes da temporada e 

salada mediterrânea. 

Para aproveitar tranquilamente 

o programa, vale ter em mente que, 

no verão, a região é bem movimen-

tada. Por isso, muitas vezes, a entra-

da na rota que leva a essas atrações 

fica bloqueada quando se atinge 

o número total de vagas de carros 

ocupadas. Não há circulação de 

ônibus. Assim, aconselha-se chegar 

bem cedo ou no fim da tarde ao lo-

cal. Em tempo: de origem indígena, 

a palavra grumari significa uma es-

pécie de cássia, vegetação que flo-

resce nas serras que rodeiam o mar, 

entre janeiro e março. É o que infor-

ma um letreiro, em granito polido, 

no Mirante.

Já dizia a marchinha de Carnaval 

que, com seus encantos mil, a Cida-

de Maravilhosa a todos seduz. Um 

desses locais que cativa qualquer 

pessoa é o Mirante de Grumari, 
na Zona Oeste, de onde se avista a 

imensidão azul do litoral carioca. Em 

meio a uma das últimas reservas na-

turais remanescentes da Mata Atlân-

tica, o espaço, com 200 m2 e oito va-

gas de estacionamento, foi inaugu-

rado pela Prefeitura em 2012. 

Mirante de Grumari
Alto da Estrada do Grumari, s/n – Grumari 
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ObSERVATÓRIO nA LAGOA 

Uma trilha leve, recomendada 

para todas as idades, descortina 

uma vista panorâmica incrível para 

a Lagoa Rodrigo de Freitas, Pedra 

da Gávea, Pedra Bonita, Morro Dois 

Irmãos e Morro do Corcovado. O ca-

minho para o Mirante do Sacopã 
fica dentro do Parque da Catacum-

A trilha tem boa sinalização e 

segurança garantida pela Guarda 

Municipal. Na base, o parque con-

ta com estrutura de banheiros, uma 

pequena lanchonete e espaços pa-

ra piquenique. Muitas famílias cos-

tumam procurar o local pela tran-

quilidade em se chegar ao mirante 

e, também, pelas outras atividades 

disponíveis, como rapel, arvorismo 

e tirolesa. 

o Rio a seus pés com 
apenas vinte minutos 
de caminhada 

Mirante do Sacopã
Terça a domingo, das 8h às 17h
Avenida Epitácio Pessoa, 3.000 – Lagoa 
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ba, às margens da Lagoa. Em ape-

nas 20 minutos de caminhada, num 

percurso de 330 metros, chega-se 

ao ponto de observação. 

O caminho é ladeado por espé-

cies nativas da Mata Atlântica. Ao 

entrar no parque, há duas opções: 

seguir para a direita em direção ao 

parquinho ou à esquerda, onde fi-

cam a sede, o bicicletário e a subida 

que leva ao mirante. Ir de bike, aliás, 

é uma ótima escolha: dá para com-

plementar a revigorante programa-

ção com um belo passeio pela ci-

clovia da Lagoa. 
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Praça no alto de Botafogo amplifica 
vista da Baía de Guanabara

VISTAS  
DO RIO DALI 
e DAQuI

mica da Baía de Guanabara, além do Morro da Urca, Pão 

de Açúcar e Corcovado.

A paisagem é emoldurada por vegetação, mas nada 

que atrapalhe o visual de tirar o fôlego dos cartões pos-

tais do Rio. Uma simpática pracinha, com bancos sob as 

árvores, convidam a apreciar calmamente toda a beleza 

do parque, incluindo os pássaros de diversas espécies e 

miquinhos que circulam pelas redondezas. 

O nome do espaço homenageia o líder político Yitzhak  

Rabin, ex-primeiro ministro de Israel, cujo busto se desta-

ca na paisagem do parque. O local de instalação se de-

veu à sua proximidade da Associação Religiosa Israelita. 

O local fica aberto 24 horas por dia e conta com a estru-

tura de alguns quiosques. O acesso se dá por uma ladei-

ra na Rua General Severiano, em Botafogo, podendo ser 

feito a pé ou de carro – há vagas para estacionamento. 

Parque Yitzhak Rabin
Acesso pela ladeira da Rua General Severiano, por cima 
do Túnel do Pasmado – Botafogo
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Localizado no alto do morro por onde passa o Túnel 

do Pasmado, o Parque Yitzhak Rabin é um recanto de 

tranquilidade, bem diferente da movimentação que ca-

racteriza o bairro de Botafogo. Pouco explorado por tu-

ristas e até mesmo cariocas, sua principal atração é o Mi-

rante do Pasmado. De lá, contempla-se a vista panorâ-
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te e com uma boa dose de adrena-

lina envolvida? Então nada melhor 

que um arrebatador voo de pa-
rapente. Mas se a ideia for expe-

rimentar paisagens diferentes das 

desvendadas com o salto na tradi-

cional rampa da Pedra Bonita, em 

São Conrado, anote aí: ainda pouco 

badalada entre os aficionados por 

esporte e natureza, a pista de deco-

lagem a partir do Camping Clube 

do Recreio se torna o local perfeito!

Com 200 metros de altura, mais 

suave, portanto, que os 520 de sua 

irmã famosa, o ponto é ideal para 

quem pretende vivenciar a emoção 

radical pela primeira vez. A aventura 

já começa para chegar à pista, o que 

exige o percurso de uma trilha pela 

Mata Atlântica, dentro do Camping, 

com duração média de 20 minutos.

emoções radicais  
a partir de salto 
no Camping Clube 
do Recreio

O CÉU 
É O LIMITe

a Pista de 
decolagem 
a Partir do 
camPing clube 
do recreio 
ainda é Pouco 
badalada

FesTA do oLhAR
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Voo de parapente
Associação de Voo Livre do Recreio  
dos Bandeirantes
Tel.: (21) 99091-0673

A Associação de Voo Livre do Re-

creio dos Bandeirantes – que tam-

bém mira a integridade das reservas 

ambientais do bairro contra as ame-

aças de urbanização – responde pe-

la organização dos voos, que abrem 

um horizonte panorâmico para a 

Praia da Macumba, além do maciço 

de elevações, formado pelos Mor-

ros do Rangel e do Pontal, Pedra de 

Itaúna e a vizinha Serra do Grumari. 

O Canal de Sernambetiba e a reser-

va natural do Parque Chico Mendes 

completam o visual espetacular. 
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SOTAQue 
lUSITANO 

Considerado patrimônio cultu-

ral carioca pela Prefeitura, o estabe-

lecimento inaugurado em 1938, no 

mesmo prédio em que morou o pin-

tor Candido Portinari, ostenta o títu-

lo de adega mais antiga da cidade. 

No auge da boemia na Lapa, a mer-

cearia na Rua Teotônio Regadas 

reunia grupos atraídos pelos bons 

vinhos e por petiscos degustados 

em volta de barris. 

Com o passar dos anos, o ar-

mazém deu lugar à Adega Flor de 
Coimbra, referência de gastrono-

mia portuguesa, com decoração re-

trô original. Hoje, a clientela – entre 

eles o pianista Nelson Freire – de-

vora semanalmente 50 kg de baca-

lhau, uma parte transformada nos 

famosos bolinhos “ao comprido” 

e outra em pratos à moda Flor de 

Coimbra, Gomes de Sá, Minhota ou 

desfiado com arroz de brócolis. 

Mas pescada ao molho de limão, 

truta com alcaparras, costelinha su-

ína, lombinho, frango à campanha, 

penne ao molho pomodoro e até 

feijoada também fazem bonito. Pa-

ra arrematar em grande estilo, os cé-

sobrado onde 
morou Portinari é a 
mais antiga adega 
da cidade 
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Adega Flor de Coimbra 
Segunda a sábado, de meio-dia à meia-noite
Rua Teotônio Regadas, 34 – Lapa 
Tel.: (21) 2224-4582

lebres doces lusitanos, como touci-

nho do céu, com recheio de creme 

de amêndoas; pastel de Santo Antô-

nio, que encanta pela maciez e pelo 

recheio de banana; e pastel de Be-

lém, polvilhado de açúcar e canela.

O restaurante foi por muito tem-

po conhecido pela mensagem exi-

bida no cardápio – “Nos desculpem 

os casais, pois aqui são proibidos os 

beijos ousados”. A história começou 

quando o Rio perdeu a condição de 

capital do País. Esse processo cul-

minou com o declínio da Lapa, que 

se transformou num ponto de pros-

tituição. “Meu tio tinha uma lógica. A 

proibição significava uma forma de 

preservar os próprios clientes”, ex-

plica João Batista Morais, sobrinho 

do fundador, que administra a casa 

desde 1987. E a regra era seguida 

com todo rigor pelos garçons, que 

afastavam os casais ao menor sinal 

de aproximação.

Quando o português de Trás-os-

Montes, José Lourenço, passou a 

adega para João, fez algumas exi-

gências, como não vender cerveja 

e manter a decoração típica de uma 

adega de sua terra natal. Sobre os 

beijos, nada disse, mas o sobrinho 

decidiu manter o folclore. “Com um 

adendo: liberei os beijinhos, mas 

não os ousados”, ressalva. Ah, sim, e 

as “louras” geladas também correm 

soltas pelas mesas.
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Os apetitosos bolinhos de baca-

lhau e o chope geladíssimo fizeram 

a fama do Adônis, um verdadeiro 

mito em Benfica. Cariocas de todos 

os cantos, além de turistas, rumam 

até o bairro em busca das especia-

lidades oferecidas pelo típico bo-

tequim carioca, fundado em 1952. 

Até hoje, o chope é tirado na anti-

ga torneira de bronze, após passar 

por uma serpentina de 90 metros de 

comprimento, coberta de gelo, até 

chegar às tulipas, calderetas ou ga-

rotinhos, com um colarinho perfeito. 

E, para acompanhar a bebida, 

nada melhor do que o quitute mais 

emblemático da casa. A massa do 

bolinho de bacalhau, preparada to-

dos os dias, segue a receita da famí-

lia que administra o Adônis desde 

1958 – hoje comandado pelo por-

tuguês Joaquim Antero Magalhães 

da Silva ao lado de seus dois filhos. 

Outras opções para matar a fome 

BOTeCO mITOlÓGICO

Chope é tirado na 
mesma torneira original 
de bronze há mais de 
seis décadas

GosTosuRAs
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não faltam. O cardápio é variado, 

destacando-se os pratos tradicio-

nais de origem lusitana. 

Os especiais do dia também não 

deixam nada a desejar. A galinha 

ao molho pardo com arroz e bata-

tas entra em campo às segundas-

na com chave de ouro, desponta na 

bandeja o leitão assado à moda da 

casa aos domingos. 

À época da inauguração, o esta-

belecimento ficava na antiga parada 

de bonde da então zona industrial 

da cidade. Mais de 60 anos depois, 

permanece firme e forte no mesmo 

local, numa esquina movimentada 

de Benfica. O bar figura entre os 25 

tombados pela prefeitura como Pa-

trimônio Cultural Carioca, por serem 

considerados locais de convivência 

democrática e que traduzem o es-

pírito do Rio de festejar. Um brinde, 

bem gelado, ao Adônis! 

feiras. Terças e domingos são reser-

vados ao cozido especial com pi-

rão e feijão branco. A rabada com 

batatas, arroz, agrião e polenta sur-

ge suculenta às quartas e aos sába-

dos. Na sexta, é a vez da feijoada ve-

lha de guerra. E, para fechar a sema-

Adônis
Segunda a sábado, das 8h às 22h;  
domingo, das 8h às 17h 
Rua São Luiz Gonzaga, 2.156 A – Benfica
Tel.: (21) 3890-228
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PITÉUS 
InSuLAReS 

Uma farta experiência gastronô-

mica é o que promete o queridinho 

da Ilha do Governador: o Bar do 
Camarão, parada obrigatória pelo 

menos uma vez por mês para gran-

de parte dos insulanos. A casa, es-

pecializada em frutos do mar, tem 

um pequeno salão, mas nada me-

lhor do que ficar nas mesinhas do 

lado de fora, cobertas por um toldo 

vermelho. Os preços são bem con-

vidativos.  

O carro-chefe das entradas aten-

de pelo nome de tubarel, pastéis de 

camarão com queijo em formato de 

Bar na ilha do 
Governador vai dos 
pastéis em forma 
de arraia ao quibe 
carioca 

Bar do Camarão
Rua Serrão, 383 – Ilha do Governador
De quarta a sexta, das 18h às 23h;  
sábado, das 13h às 23h; domingo, das 13h às 18h 
Tel.: (21) 3472-3973

arraia. Mas a saborosa porção do 

crustáceo frito também sai bastante. 

Em seguida, o cardápio oferece uma 

variedade de pratos de frutos do 

mar, como risoto e spaghetti, incluin-

do, para os dias mais frios, sopa de si-

ri e um fumegante caldo de peixe. 

Para os que querem provar al-

go que não venha do oceano, há o 

curioso quibe carioca, com porco na 

massa e recheio de queijo e bacon. 

O bar conta ainda com um capricha-

do almoço executivo de segunda a 

sexta-feira. Toda essa variedade po-

de ser acompanhada por um bom 

chope em caneca zero grau.

E como foi construída a reputa-

ção do local? A história começou 

na Colônia dos Pescadores, na Ilha, 

com um negócio bem pequeno, 

mas já sinalizando a boa acolhida 

entre os frequentadores. De lá, Aril-

son Araújo, conhecido como “Ca-

marão”, levou seu estabelecimento 

para o bairro Zumbi, nas vizinhan-

ças, onde viu crescer ainda mais 

seu movimento.

O sucesso é tamanho que o bar 

participou das edições do tradicio-

nal concurso Comida de Buteco, 

em 2016, apresentando o acepipe 

“Deu uma volta no camarão”, sardi-

nha frita recheada com o crustáceo; 

e em 2017, com seu “Atrasadinho”, 

um bolinho de milho recheado com 

peixe e catupiry ao molho de mos-

tarda e mel. 
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“Quem é do Méier não bobéier.” 

O dito popular, que se tornou sím-

bolo do estilo de vida dos mora-

dores do tradicional bairro da Zo-

na Norte, vale também quando o 

assunto gira em torno da boa me-

sa. Além do polo gastronômico ins-

talado na Rua Galdino Pimentel, o 

Bar Maciel reina absoluto na Dias da 

Cruz – via principal do bairro, onde 

no Méier, codorna vira estrela em bar 
com churrasqueira na calçada 

É UmA bRASA, 
MORA!

artistas brasileiros e estrangeiros di-

videm o palco da casa de shows Im-

perator.

Conhecido também como Bar 
do Feio, em referência carinhosa ao 

dono, Sebastião Barrozo de Souza, o 

boteco ao ar livre não pode ser mais 

informal. Com a vantagem de não 

deixar nada a desejar em relação aos 

agitados estabelecimentos que vira-

ram points na região. De uma chur-

rasqueira na calçada, saem as sucu-

lentas codornas tostadas na brasa – 

especialidade que faz a alegria dos 

frequentadores, muitos vindos de 

longe para apreciar a iguaria.

Com cuidado, Feio dispõe as 

avezinhas em uma caixa de prate-

leiras de metal instalada na beira da 

rua, usando uma pistola de ar quen-

te para manter as brasas acesas. 

Ninguém ao redor parece se impor-

tar com esse arranjo, pois as bichi-

nhas são incrivelmente saborosas. 

O proprietário atribui esse sucesso 

ao molho, feito à base de vinho e de 

uma combinação de ervas, cujo se-

gredo, naturalmente, ele não revela 

a ninguém. 

Hoje, Feio e sua equipe assam 

mais de mil codornas todos os sá-

bados e domingos, quando aconte-

ce a maioria das vendas, para a mul-

tidão de famintos que lotam o bar. 

A freguesia fiel se deleita também 

com tentadoras linguiças de pernil, 

ripas de costela de porco, galetos, 

espetinhos de coração, queijo coa-

lho e pão de alho. 

Bar do Feio
De segunda a domingo, das 10h à meia-noite
Rua Dias da Cruz, 906 – Méier
Tel.: (21) 3256-6970 
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Em 1987, Antonio Lopes dos 

Santos, o Tonhão, comprou um bo-

tequim de um Rei Momo. Nada mais 

natural, portanto, que o batizasse 

de Bar do Momo. A fama do lugar 

foi se espalhando com a feijoada 

servida às sextas-feiras, mas explo-

diu mesmo quando o filho, Toninho  

Laffargue, assumiu a cozinha.

CARnAvAL 
De SAbORES

eu só quero ser 
feliz nesse boteco 
tijucano!
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Bar do Momo
Segunda a sexta, das 15h às 22h; sábado, das 11h às 22h
Rua General Espírito Santo Cardoso, 50 – Loja A – Tijuca 
Tel.: (21) 2570-9389

o misto-Quente 
de joelho de 
Porco defumado 
é uma boa Pedida

Para abrir o apetite, pastéis, sardinhas fritas 

e bolinhos de bacalhau. Entre os sucessos do 

cardápio com nomes inventivos, estão o “Eu 

só quero ser feliz”, misto-quente de joelho de 

porco defumado, creme de cheddar, picles e 

mostarda na torrada Petrópolis, servido com 

ketchup de catuaba; e o bolinho de arroz re-

cheado com linguiça e uma secreta mistura de 

queijos. 

O talentoso Toninho também criou, espe-

cialmente para o concurso Comida di Bute-

co, o prato Farol de Milha, um filé de lagarto re-

cheado com linguiça, coberto por queijo meia 

cura e ovo caipira estrelado por cima, regado 

por um suculento molho, ideal para mergulhar 

rodelas de pão francês. Outras iguarias muito 

apreciadas são as almôndegas com jiló – o le-

gume vai frito no meio do bolinho – e o Atolei 

no Momo, costela de boi desfiada e o molho 

da carne, coberta por creme de aipim. 

Os quitutes podem ser degustados com 

cerveja gelada, da carta com rótulos especiais, 

ou batidas – a de maracujá entra na categoria 

“imbatível”. O local é pequeno: apenas um bal-

cão com a vitrine, onde ficam expostos o pernil 

e os ovos coloridos, e as geladeiras, pouco an-

tes da porta que dá para a cozinha. À medida 

que a clientela chega, os garçons vão posicio-

nando as mesinhas de plástico, que ficam em-

pilhadas na calçada. 
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Cardápio enxuto 
em clima de cidade 
do interior no 
Centro do Rio

O BAR TÁ pRA PEIXE
Mesas e cadeiras na rua, gar-

çons circulando pra lá e pra cá e a 

proprietária, Ana Neuza, de olho em 

tudo o que acontece. Esse é o ritmo 

do Bar do Peixe, situado no Centro 

do Rio. Apesar da proximidade com 

as movimentadas ruas do Riachue-

lo e Mem de Sá, o local funciona em 

clima de cidade do interior.

Com um cardápio enxuto, o bo-

teco não tem firulas e o nome já diz 

a que vem: são oito opções de peixe 

GosTosuRAs
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(sempre fresquíssimos e muito bem 

acompanhados de arroz, pirão e 

uma salada, em porções que servem 

até três pessoas), além dos também 

apreciados pratos de risoto de cama-

rão e moqueca. Antes, para abrir o 

apetite, dois tipos de petiscos delicio-

sos, os sempre bem-vindos bolinhos 

de bacalhau e pastéis de camarão.

Nos dias de semana, o público 

predominante envolve pessoas que 

trabalham na região. Aos sábados e 
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domingos, as mesas ficam lotadas 

de famílias e grupos de amigos que 

ali se sentam para saborear as mara-

vilhas preparadas na cozinha da ca-

sa, inaugurada em 1993 – que desde 

então abre de segunda a segunda. O 

sucesso é tanto que, há dez anos, a 

matriz ganhou um filho, o Bar do Pei-

xe 2, logo ao lado, na mesma rua. 

O botequim tornou-se um dos 

preferidos dos foliões durante o car-

naval ou depois dos ensaios de blo-

cos, para recarregar as energias e 

tomar aquela cerveja gelada. De sá-

bado até a Quarta-feira de Cinzas, 

chega a sair uma tonelada de peixe! 

Bar do Peixe
Rua André Cavalcanti, 16-B – Centro
Domingo a domingo, de 11h às 23h
Tel.: (21) 2221-9439

L
A

R
is

s
A

 C
A

R
G

n
in

d
iV

u
L

G
A

ç
ã

o

são oito oPções de Peixe, 
além dos também aPreciados 
Pratos de risoto de camarão 
e moQueca
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Filial em Copa 
reproduz o 
acolhimento da 
matriz na Feira de 
são Cristóvão

Saborear carne seca, purê de 

abóbora e paçoca de pilão, ao 

som do mais legítimo forró, em ple-

na Princesinha do Mar. Sim, isso é 

possível. Desde 2017, Copacaba-

na abriga em seu coração um pe-

dacinho da Feira de São Cristóvão, 

com a filial da Barraca da Chiquita  
– um dos mais tradicionais e pre-

miados restaurantes do Centro Luiz 

Gonzaga de Tradições Nordestinas.

Na unidade de Copa, o público 

pode apreciar ícones como quei-

jo coalho assado na brasa, bolinho 

de aipim com carne seca, picanha 

de carne de sol com baião de dois 

– preparados da mesma forma que 

há quatro décadas criou a fama da 

matriz no Campo de São Cristó-

vão. A casa brinda os clientes com 

uma carta de bebidas reunindo 70 

rótulos de cachaças e outros 70 de 

vinhos. 

A decoração característica, com 

redes, rendas, bordados, bonecos 

e inúmeros itens de artesanato, faz 

AlmA 
nORDeSTInA
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exemplo, a literatura de cordel, tom-

bada como patrimônio cultural do 

Brasil neste ano. Temos uma pare-

de com obras do cordelista J. Bor-

ges. Há exemplares que podem ser 

folheados pelos fregueses. E toca-

mos muita música nordestina, rece-

bendo todos de braços abertos, as-

sim como a cidade me recebeu, vin-

da do sertão aos 17 anos. Sou mui-

to grata ao Rio”, acrescenta Chiquita. 

com que emigrantes se sintam em 

casa. Já para os de fora, a sensação 

é de acolhimento e encanto pela ri-

ca cultura de um pedaço tão espe-

cial do Brasil. “Além da boa culiná-

ria nordestina, levamos a tradição ao 

público. Mostramos a indumentária 

e a arte do nosso povo”, explica a 

proprietária Chiquita Dias. 

Na filial de Copacabana, turis-

tas nacionais e estrangeiros podem 

provar as iguarias trazidas para o 

Rio de Janeiro nos grandes movi-

mentos migratórios do Norte e Nor-

deste do país na segunda metade 

do século passado. “O restaurante 

é um espaço ativo. Divulgamos, por 

Barraca da Chiquita
Segunda a domingo, das 11h30 à meia-noite 
Apresentações de forró: segunda a sexta,  
das 19h às 22h; domingo, das 19h às 22h
Rua Santa Clara, 33 – Copacabana
Tel.: (21) 2548-9144
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iguaria de bar no Cachambi 
fica em marinada de ervas 
finas por 12 horas

FARTURA  
À veRA

A Zona Norte guarda um dos bo-

tecos que todo carioca ou turista 

deveria conhecer. De entrada, pode 

ir com fé no pastel de camarão, que, 

conforme garante o cardápio do 

Cachambeer, não tem “creminho”: 

o crustáceo vem em pessoa no re-

cheio. Outro petisco, o Filezão meti-

do a besta, incrementa o contrafilé à 

milanesa com provolone derretido.

Famosa pelas carnes gordas, a 

casa no Cachambi tem como estre-

la principal a Costela no Bafo, uma 

iguaria com sabor único por des-

cansar durante 12 horas, marina-

da em ervas finas, para logo depois 

assar no bafo de cinco a seis horas. 

Ela vem acompanhada pela clássi-

ca combinação de arroz, farofa de 

ovo e batata frita. A saída da sucu-

lenta costela alcança, em média, im-

pressionantes 250 kg por semana!

Os mais corajosos pedem, sem 

medo de ser feliz, o Infarto comple-

to, uma bomba calórica compos-

ta por linguiça calabresa, torresmo, 

carne seca, alcatra de sol, coração, 

aipim, farofa e manteiga de garra-

fa. Essa, aliás, costumava ser uma 

das escolhas do ex-prefeito Eduar-

do Paes em suas andanças pela ci-

dade. Ou então o Porquinho em-
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briagado, costelinha de porco com 

cerveja e ervas especiais, assada no 

bafo com limão, laranja e molho bar-

becue, acompanhada de farofa de 

bacon, alho e torradinhas. O chope 

chega à mesa estupidamente gela-

do. “Se estiver quente, fecho o bar e 

vamos beber em outro lugar”, afirma 

o dono, Marcelo Novaes. 

Marcelão, como é conhecido, 

foi quem fundou o boteco. Tudo 

começou, na verdade, em uma tar-

de de janeiro de 2002, enquanto ele 

bebia com alguns amigos no bar do 

Seu Manoel. O comerciante portu-

guês passou a reclamar que o gru-

po não ia embora e fazia muito ba-

rulho. Marcelão disse a Manoel que 

ficasse calmo, pois estava dispos-

to a comprar o boteco para resolver 

o problema. Dito e feito! Desde en-

tão, o local sofreu reformas, renovou 

a equipe de colaboradores e man-

tém suas mesas sempre disputadís-

simas, tanto na calçada, quanto no 

salão com ar condicionado. 

Cachambeer
Rua Cachambi, 475 – Cachambi 
De terça a sexta, das 17h à meia noite.  
Sábado, das 12 à meia-noite.  
Domingo e feriados, das 12h às 18h
Tel.: (21) 3472-3973

famosa Pelas 
carnes gordas, 
a casa no 
cachambi tem 
como estrela 
PrinciPal a 
costela no 
bafo
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O caminho para o Cais Bar já é 

uma atração à parte. O restauran-

te se localiza na Ilha da Gigoia, uma 

região com clima de interior em ple-

na Barra da Tijuca. O acesso se dá 

somente por barquinhos (as cha-

lanas) – a partir de um píer na altu-

ra da Avenida Armando Lombardi, 

400 –, que deslizam sem parar pela  

brisa da Lagoa de Marapendi até 

chegar à casa, especializada em fru-

tos do mar.

Frutos do mar em cenário 
de cinema no remanso da 
ilha da Gigoia

pARTIu  
CHAlANA!
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o restaurante se 
localiza na ilha da 
gigoia e o acesso 
se dá somente Por 
barQuinhos, as 
chalanas

O ambiente bucólico e a vista 

das mesas exteriores, de tirar o fô-

lego, convidam a iniciar a jornada 

gastronômica sem nenhuma pres-

sa, por uma porção de pasteis de ca-

marão, siri ou queijo ou uma delicio-

sa casquinha de siri. No quesito pra-

tos principais, os destaques vão pa-

ra os peixes fritos com acompanha-

mentos variados e as moquecas de 

frutos do mar. Mas há também ba-

calhoada, risoto, feijoada, frango en-

sopado, costela com batata e carré 

com tutu à mineira. Se ainda sobrar 

um espacinho no estômago, sor-

vetes, mousses ou um bom pudim 

de leite podem adoçar ainda mais 

a programação. Quando a tardinha 

cai, o deslumbrante pôr do sol que 

se contempla do restaurante vem 

coroado com música ao vivo. 

Escondida pelos altos prédios 

da Barra, a Ilha da Gigoia perma-

nece inexplorada até para muitos 

cariocas. O sistema de transporte 

aquático funciona 24 horas por dia, 

e os barqueiros das chalanas fazem 

o percurso passando pela Ilha Pri-

meira – com uma bela vista da vege-

tação e da Pedra da Gávea – até o 

Cais Bar, que tem deck próprio. Um 

programão para curtir a dois, em cli-

ma romântico, ou animadamente 

com amigos e toda a família.

Cais Bar
Domingo a quarta, das 12h às 19h;  
quinta a sábado, das 12h às 21h 
Alameda dos Ingás, 190 – Ilha da Gigoia  
– Barra da Tijuca 
Tel.: (21) 2495-6532
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Tempero da nona em cantina comandada 
por uma italiana de raiz 

mANGIA Che 
Te FA Bene! 

Comida sem frescura e com gos-

tinho da casa da vovó. O visual com-

pleta a atmosfera aconchegante: 

mesinhas cobertas por toalhas xa-

drez e uma foto em destaque da do-

na Anna, nascida em Ascoli Piceno 

(norte da Itália), que empresta o no-

me e garantia de qualidade à Can-
tina Donanna. Em clima familiar, o 

restaurante oferece uma boa varie-

dade de massas. Porém, atenção, 

pizza não tem vez por lá! 

GosTosuRAs
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Apesar das indicações de com-

binação no menu, o cliente é quem 

manda, podendo criar o arranjo gas-

tronômico que melhor lhe apetecer, 

como talharim de espinafre all’arra-

bbiata, fettuccine aos quatro quei-

jos e spaghetti à carbonara. Além 

das massas, o destaque vai para o fi-

lé à parmegiana, um dos mais pedi-

dos. Para fechar o repasto com cha-

ve de ouro, a casa oferece um bom 

tiramisu, mas vale também provar 

uma sobremesa de outra nacionali-

dade – a saborosa torta alemã. Man-

gia che te fa bene!

o cliente é 
Quem manda, 
Podendo criar 
o arranjo 
gastronômico 
Que melhor 
lhe aPetecer

Cantina Donanna
Diariamente, das 11h à meia noite
Rua Domingos Ferreira, 63, loja B – Copacabana 
Tel.: (21) 2548-6702

De entrada, o pãozinho de alho 

sai bastante. Mas também se reco-

menda compartilhar o antepasto 

completo, que serve até quatro pes-

soas: berinjela ao vinagrete, salpi-

cão de frango e de presunto, sala-

da de atum, queijo provolone, sa-

laminho e copa. Depois, se a fome 

houver sido relativamente aplaca-

da, pode-se dividir a refeição prin-

cipal com tranquilidade. Se pintar 

dúvida sobre qual escolher, na pró-

pria toalha de mesa figuram o dese-

nho e o nome de todos os tipos de 

massa (fusilli, raviolli, paglia e fieno,  

penne, cannelloni, gnocchi, cape-

letti, fettuccine, spaghetti) e, no car-

dápio, a explicação do que leva ca-

da um dos dez molhos. 
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NATUREbA 
COnCeITuAL

uma pausa para 
alimentação 
saudável e criativa 
em pleno agito do 
Centro
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Cheio de Vida 
De segunda à sexta, das 11h45 às 15h30
Avenida Treze de Maio, 33/4º andar, Travessa dos Poetas – 
Cinelândia.
Tel.: (21) 3852-5118

Como não se interessar por um restaurante 

que fica situado numa ruazinha chamada Tra-

vessa dos Poetas? Há mais de três décadas, o 

Cheio de Vida tornou-se referência de refei-

ção saudável, criativa e saborosa no corre-cor-

re do Centro da cidade. E prova que se pode 

ser feliz longe de coxinhas e joelhos gorduro-

sos, tão característicos dos almoços a jato an-

tes de voltar ao batente. A cozinha é definida 

como conceitual, pois nasceu a partir da ideia 

de que se deve preservar a estrutura dos ali-

mentos no processo de cocção. Utiliza cere-

ais integrais, descartando produtos refinados e 

açúcar branco. 

Entre pelo menos 20 pratos diferentes a ca-

da dia e uma boa variedade de saladas frescas, 

a casa oferece quitutes como croquete de cou-

ve-flor com páprica, rissole de aipim com re-

cheio colorido, pastel de milho verde com bar-

dana, flan de abóbora com alho poró, quibe de 

berinjela, torta de tomate com champignon, bli-

nis de beterraba com ricota e hambúrguer de 

cenoura com semente de linhaça e girassol. No 

cardápio, há também risoto de banana à moda 

indiana, nhoque de batata baroa ao sugo, peito 

de frango ao molho de cerveja preta, sopa de 

legumes com quinua e caldo verde de inhame 

com couve mineira. Tudo, lógico, preparado 

sem um pingo de fritura. De sobremesa, frutas 

naturais e tortinhas de maçã ou banana.

O restaurante está localizado no quarto an-

dar de um prédio na Avenida Treze de Maio, nu-

ma das laterais do imponente Theatro Munici-

pal. Entretanto, o acesso ao edifício se dá na 

Travessa dos Poetas – uma pequena via ligan-

do a Treze de Maio à Rua Senador Dantas – que 

poucas pessoas, entre as inúmeras que por ela 

passam todos os dias, conhecem pelo nome.
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Café no Menezes Cortes 
serve do pretinho 
básico a cervejas de 
marca própria

VAlE QuAnTO peSA

Quem vê o espaço que o Curto 
Café ocupa hoje no Terminal Me-

nezes Côrtes nem imagina que no 

início, em 2012, ele ficava até meio 

escondidinho de quem frequenta 

o local. De um pequeno quiosque, 

o negócio cresceu, a ponto de am-

pliar suas instalações pelo segundo 

andar e estender sua especialidade 

original a uma gama de produtos de 

marca própria, como café, cerveja, 

chope, pães, sanduíches e pizzas.
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Curto Café
Segunda a sexta, das 8h às 20h
Avenida Erasmo Braga 278, sobreloja do Edifício Garagem 
Menezes Côrtes – Centro
Tel.: (21) 98176-2582

O diferencial que sempre marcou a ca-

sa, entretanto, não mudou desde então: o 

cliente paga o quanto acha que vale o ex-

presso ou cappuccino – feitos a partir de 

grãos selecionados –, porque os preços 

não são definidos. No começo, havia um 

quadro em que se listavam todos os gastos 

de manutenção, o custo de produção das 

bebidas e o valor que faltava para fechar o 

mês. Gabriel Magalhães, um dos donos do 

negócio, conta que a ideia do quadro te-

ve de ser deixada de lado com o aumento 

da clientela, porém garante que o freguês 

continua pagando o preço que achar justo. 

Os outros produtos apresentam preço 

tabelado, mas também se trata de uma su-

gestão, já que o controle do pagamento, 

em máquinas de cartão espalhadas pelas 

mesas, é efetuado pelos próprios frequen-

tadores. O crescimento do negócio mostra 

que essa forma de gestão deu muito certo. 

“Temos a sensibilidade de observar no dia 

a dia o que é preciso alterar para melhorar 

cada vez mais a casa”, diz Gabriel. 

É difícil ir ao Curto Café e não encontrar 

o espaço cheio, mas os atendentes dão 

conta da demanda com simpatia e rapidez. 

Além da bebida que dá nome à loja, as op-

ções comestíveis variam conforme o horá-

rio. Pela manhã, queijos e pães artesanais 

são o destaque. Na faixa do almoço, predo-

minam empanadas e fatias de pizza. Já na 

happy hour, as pizzas inteiras (como as de 

pepperoni e mortadela com pistache) e os 

sanduíches incrementados (destaque para 

o de cogumelos) acompanham cervejas e 

chopes de fabricação própria. Doces delí-

cias como trufas, brownies e cookies com-

pletam a experiência gastronômica. 
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dida Bar une o tempero nordestino 
com o sabor da áfrica

COnexÃO 
NORDESTE-ÁFRICA

Uma esquina na Praça da Ban-

deira é o ponto de encontro entre as 

culturas do Nordeste brasileiro e da 

África. Comandado pela simpática 

Dida, juntamente com seus filhos, o 

Dida Bar & Restaurante é parada 

obrigatória para quem quer curtir a 

culinária nordestina. 

A decoração africana do restau-

rante já mostra aos visitantes a inte-

ressante proposta de misturar essas 

duas culturas. Da cozinha saem de-

lícias como o Baião do Mar, uma ex-

clusividade da casa, que adapta o 

tradicional baião de dois aos frutos 

do mar. Para quem não gosta de ar-

riscar, a Taça Nordestina oferece o 

baião de dois tradicional servido em 

uma taça de vinho e a Tábua do Ser-

tão, outra exclusividade, feito com 

carne de sol, queijo coalho e aipim, 

acompanhados de farofa e molho à 

campanha.

A mistura de culturas também 

está na seleção musical do restau-

rante, que uma vez por mês dá es-

paço para apresentações de jon-

go. O final de semana começa com 

samba às sextas e Jazz e MPB aos 

sábados. 
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Para acompanhar o toque musi-

cal, a casa também oferece um de-

licioso croquete de carne recheado 

de queijo e empanado em farinha 

de torresmo e banana crocante, mi-

niacarajés (com camarões secos, 

vatapá, caruru e saladinha de toma-

te), escondidinhos de baião de dois 

e os chips de inhame que acompa-

nham harmoniosamente as cerve-

jas artesanais ou um drink diferente, 

como a Formosinha, caipirinha de 

maracujá com pimenta-rosa. 

Para fechar essa incrível cone-

xão com chave de ouro, uma vez 

por mês um país africano é home-

nageado no cardápio do Dida para 

celebrar essa união de culturas, que 

serve de grande inspiração para a 

dona da casa. 

Dida Bar & Restaurante
Rua Barão de Iguatemi, 408 – Praça da Bandeira 
Segunda a sábado, das 12h às 23h30. Domingo, 
das 12h às 19h
Tel.: (21) 2504-0841

da cozinha 
saem delícias 
como o baião 
do mar, uma 
exclusividade 
da casa, Que 
adaPta o 
tradicional 
baião de dois 
aos frutos do 
mar
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INFUSÕES e  
pIZZAS nA peDRA 

sombra e água que 
passarinho não bebe no 
Largo das neves 

Goya Beira
Domingo a quinta, das 17h30 a 0h;  
sexta, das 17h30 às 2h; sábado, das 19h30 às 2h
Largo das Neves, 12 – Santa Teresa
Tel.: (21) 2232-5751

Reduto de artistas e intelectuais, 

o bairro de Santa Teresa, com suas 

bucólicas ruas estreitas e constru-

ções centenárias, é rumo certo pa-

ra aqueles que buscam um lazer 

relaxante. Nessa vibe, o tradicional 

bar Goya Beira, no Largo das Ne-

ves, cai como uma luva. Inaugurado 
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na década de 70, o lugar criou fama 

pelas infusões na cachaça.

Para provar a de laranjinha na 

marvada, preparada pela proprietá-

ria, Rose Guerra, ou a purinha com 

abacaxi, gengibre e agrião, o traje-

to pode conferir um ingrediente ain-

da mais especial ao passeio. Embar-

que no famoso bondinho, que tem 

ponto de partida na Rua Lélio Ga-

ma, próximo à estação de metrô Ca-

rioca, no Centro da cidade. Ali a via-

gem começa, passando pela Cate-

dral de São Sebastião do Rio de Ja-

neiro e pelos Arcos da Lapa. Dei-

xe-se levar pela estrada de trilhos, 

tendo como pano de fundo os ca-

sarões antigos e a arte urbana nos 

muros, até o alto da colina de Santa, 

emoldurada por uma esplendorosa 

vista da Baía de Guanabara. 

Explore o caminho de parale-

lepípedo até o Largo das Neves, na 

esquina de uma pracinha onde fica 

o Goya Beira, que se aninha à som-

bra de uma frondosa... goiabeira! O 

interior do bar é uma atração à par-

te, com uma decoração que reme-

te aos bares do Rio Antigo. Portas de 

madeira, mesas de mármore, piso 

de cerâmica vermelha e prateleiras 

são elementos remanescentes da 

mercearia que funcionou no local. 

Além das cachaças, as cervejas 

geladíssimas acompanham bem 

a porção de aipim frito com quei-

jo e orégano, o antepasto de berin-

jela com ervas finas e torradas e as  

pizzas assadas na pedra sabão. Já 

nos dias frios, caldo verde e feijão 

amigo ajudam a aquecer o visitan-

te. Na saída, a digestão pode ser fei-

ta com uma caminhada pelos arre-

dores do Largo, contemplando-se o 

belo casario do final do século XIX e 

a Igreja de Nossa Senhora das Ne-

ves, de 1860. 
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O Gracioso é um botequim 

com alma carioca, petiscos delicio-

sos, pratos fartos, além das opções 

de cervejas nacionais e importadas 

e 60 rótulos de cachaça, que agra-

dam a gregos e troianos. Aconse-

lha-se pegar uma mesa no segun-

do andar para fugir do calor, já que 

a cozinha fica no primeiro piso e o 

local não tem ar condicionado.

O simpático sobrado com pare-

de de pedras aparentes oferece um 

suculento pernil assado – em por-

ção ou como recheio de sanduí-

che –, bolinho de aipim com baca-

lhau e o disputado Petisco Brasilei-

rinho: bolinho de feijão carioquinha 

sobrado na Região 
Portuária mantém 
tradição de boteco há 
quase seis décadas

COISA NOSSA
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do com carne-seca, queijo coalho, 

bacon e couve, empanado com fa-

rinha de torresmo. 

A coxinha com massa de bata-

ta baroa e banana e recheio cremo-

so chega bem sequinha. Mas tendo 

opções como croquete de camarão 

e bolinho de carne seca com quei-

jo coalho no páreo, difícil é escolher 

qual deles provar primeiro. Bizu: pa-

ra garantir que estejam fresquinhos, 

peça para que fritem os quitutes na 

hora, pois alguns salgados ficam na 

estufa do balcão.

Caso a fome exija mais sustân-

cia, há os pratos do dia: terça, um su-

culento cozido; quarta, dobradinha; 

quinta, feijoada; e um glorioso pol-

vo com arroz e brócolis fecha a se-

mana na sexta. A infalível carne seca 

com tutu à mineira bate ponto dia-

riamente no cardápio. 

Em funcionamento há quase 

seis décadas, o Gracioso sofreu um 

incêndio em 2011 que quase o sen-

tenciou ao desaparecimento. Re-

aberto dois anos mais tarde após 

uma ampla reforma, o imóvel foi 

tombado como Patrimônio Cultu-

ral Carioca, com a missão de man-

ter a tradição de botecos do Rio. Por 

localizar-se ao lado do monumento 

da Pedra do Sal – e suas contagian-

tes rodas de samba – e muito perto 

dos principais pontos turísticos da 

Região Portuária, dá para fazer um 

belo programa casado, unindo boa 

comida, diversão e história. 

Gracioso
Segunda a sexta, das 12h às 22h;  
sábado, das 12h às 17h 
Rua Sacadura Cabral 97 – Saúde
Tel.: (21) 2263-5028
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AiC forma profissionais 
de audiovisual e 
promove sessões 
abertas ao público 

CenA De 
CINEmA 

Cada vez mais, aqueles que pas-

sam pela bucólica Rua Martins Fer-

reira, em Botafogo, associam o ca-

sarão histórico do número 77 ao uni-

verso do audiovisual. Nesse endere-

ço, desde 2015, funciona a unidade 

carioca da Academia Internacio-
nal de Cinema (AIC). Criada há 14 

anos, a instituição forma, no Rio e em 

São Paulo, especialistas nas mais di-

versas ramificações do setor. 

Tombada pelo Patrimônio Histó-

rico, a construção foi restaurada e 

adaptada para receber quem dese-

ja trabalhar diante e por trás das câ-

meras. Em estúdio profissional, ilhas 

de edição e salas de aula com telão, 

projetores e equipamentos de som, 

a AIC oferece 30 cursos (de roteiro a 

distribuição), oficinas e intensivos de 

férias. 

A instituição, observa a coordena-

dora Acadêmica, Clarissa Nanchery, 

também realiza palestras abertas ao 

público. Beto Brant, documentarista 

de “Pitanga”, Laís Bodansky, diretora 

de “Como Nossos Pais”, e Ilda San-

tiago, diretora do Festival do Rio, são 
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lho como ator e a experiência na cadeira de diretor, com 

o filme sobre a vida de Carlos Marighella. Já no segundo 

semestre, acontece a “Semana de Cinema e Mercado”, 

que em 2018 registrou debates com a presença de per-

sonalidades como Breno Silveira, sócio da Conspiração 

e diretor de “2 filhos de Francisco”; e Sergio Goldenberg, 

roteirista da TV Globo. 

Além disso, duas vezes por ano um cineasta é home-

nageado pela Academia, incluindo sessões em torno de 

sua obra. “Nossos professores são atuantes no mercado, 

e os filmes dos alunos vêm participando de importantes 

mostras e festivais. A proposta é firmar a AIC como refe-

rência cultural no Rio. Num ambiente acolhedor, promo-

vemos atividades abertas ao público, como o cineclube, 

por exemplo”, complementa Clarissa Nanchery .

Academia Internacional de Cinema
Segunda a sexta, das 8h30 às 22h30; sábado, das 9h às 17h
Rua Martins Ferreira, 77 – Botafogo
Tel.: (21) 2537-8183

alguns dos nomes que já compartilharam sua experiên-

cia profissional no casarão. 

O primeiro semestre de cada ano começa com a “Se-

mana de Orientação”, em que figuras conceituadas des-

tacam pontos relevantes de sua trajetória no audiovi-

sual. Wagner Moura, por exemplo, falou sobre o traba-
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TERTúlIAS 
MODeRnAS

Travessa coordena 
encontros ao redor de 
clássicos e lançamentos 
literários

Clube de Leitura da Travessa
Informações: (21) 3993-7510

Inspirados nas tertúlias france-

sas e norte-americanas para discu-

tir clássicos e novos títulos do mer-

cado literário de antanho, os en-

contros do Clube de Leitura da  
Travessa acontecem desde 2010 

nas lojas de Ipanema, Leblon, Bota-

fogo e Centro. A iniciativa partiu de 

José Américo dos Santos Filho, o 

Zé Américo, que trabalha para a ca-

sa há 16 anos.

Tudo começou por meio da par-

ceria com a editora Companhia das 

Letras, que, no início, sugeria os li-

vros para o debate. Com o passar 

do tempo, Américo conquistou au-

tonomia para escolher o formato 

das reuniões de acordo com o per-

fil dos participantes, além de am-

pliar o número de instituições par-

ceiras e a diversidade de público. 

Na unidade de Botafogo, por exem-

plo, a maioria dos integrantes é for-

mada por adolescentes; na de Ipa-

nema, por mulheres. 

Já no projeto “Escritas Diversas”, 

uma parceria estabelecida em 2017 

entre a Livraria da Travessa e o Mu-

seu do Amanhã, os autores também 

participam das discussões, como o 

ator Silvero Pereira, que escreveu 

o livro “BR-Trans”. No encontro em 

que foi debatido o “Conto da Aia”, 

da canadense Margaret Atwood, 

compareceram 43 pessoas – “nú-

mero recorde dos nossos clubes”, 

destaca Zé Américo. 

O surgimento dessa prática, que 

conquista cada vez mais adeptos, 

remonta ao século 18, quando pu-

ritanos americanos se reuniam para 

estudar a Bíblia, e aristocratas fran-

ceses se encontravam para com-

partilhar as novidades intelectuais. 

Mas o livreiro garante que os clubes 

de leitura atuais são tão concorridos 

como os primeiros. 

LisTAs RARAs



Um passo à frente em tecnologia

Só a inovação faz 
uma marca chegar 

ao firmamento.
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LisTAs RARAs

escola de circo na 
Praça onze atende 
jovens de classes 
populares 

vIDAS nO 
PICADEIRO

Uma lona na Cidade Nova, Cen-

tro do Rio, abriga uma trupe es-

pecial. A Escola Social de Circo 
Crescer e Viver forma artistas de 

excelência, trazendo uma perspec-

tiva de futuro para jovens de comu-

nidades populares. Já são 15 anos 

de referência na metodologia de 

circo social, chancela conquistada  
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pela instituição junto à Organização 

das Nações Unidas para a Educa-

ção, Ciência e Cultura (Unesco). 

No Crescer e Viver, além de apren-

derem acrobacias de solo e aéreas, 

malabares e equilibrismo, as crian-

ças e adolescentes também rece-

bem lições importantes para seu de-

senvolvimento humano. A metodo-
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Escola Social de Circo Crescer e Viver
Rua Benedito Hipólito, s/no – Praça Onze
Tel.: (21) 3972-1391

logia de viés social é considerada uma 

das experiências com mais êxito entre as 

organizações que utilizam o circo como 

ferramenta de diálogo junto a jovens das 

classes populares no Brasil. 

As aulas e oficinas trabalham as mais 

diferentes faces do circo, desde criação 

e produção de espetáculos até a forma-

ção artística, que se divide em dois pro-

gramas: o Circo Social, para a faixa etá-

ria entre sete e 17 anos, e o Programa de 

Formação do Artista de Circo (Profac), 

entre 15 e 24 anos, destinado à profissio-

nalização. Quem participa do Circo So-

cial tem a oportunidade de aderir ao Pro-

fac e se tornar professor. 

As primeiras ações da organização co-

meçaram em 2001, ainda como Escola de 

Circo Pequeno Tigre, na quadra da Escola 

de Samba Unidos da Porto da Pedra. Eram 

então oferecidas aulas de dança, percus-

são, capoeira, judô e violão, entre outras, 

para crianças e jovens das comunidades 

de São Gonçalo. O grupo responsável por 

esse projeto reformulou as atividades e 

investiu no circo social com a criação do 

Crescer e Viver, em 2003, já ocupando o 

endereço em que estão até hoje. 

O processo de inscrição para as ofi-

cinas começa com o preenchimento de 

uma ficha da família. É traçado um perfil 

socioeconômico e cultural, com a ajuda 

de uma psicóloga e uma pedagoga que 

entrevistam o responsável pela criança. 

A equipe multidisciplinar acompanha as 

contribuições do circo para a vida de ca-

da jovem, ajudando na capacidade de 

comunicação, convivência com pessoas 

diferentes e capacitação no mercado de 

trabalho.

as aulas e oficinas 
trabalham as mais 
diferentes faces 
do circo, desde 
criação e Produção 
de esPetáculos 
até a formação 
artística
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CIRURGIAS 
LÚDICAS

Bonecas e carrinhos 
avariados saem 
novos de hospital em 
jacarepaguá 

Hospital de Brinquedos
Segunda a sexta, das 9h às 18h;  
sábado, das 9h às 13h
Avenida Nelson Cardoso, 275 – Jacarepaguá
Tel.: (21) 2456-1868

Corredores com salas dividi-

das em áreas como Pediatria, Ber-

çário, Enfermaria, Raio-X, Ortope-

dia e Centro Cirúrgico, além da cir-

culação de pessoas vestidas de ja-

lecos. Cenário comum de uma ca-

sa de saúde, certo? O diferencial é 

que no Hospital de Brinquedos 
os pacientes são um pouco inusita-

Centro Cirúrgico ou, se estiver gra-

vemente avariado, à Emergência. 

Uma Unidade de Tratamento Inten-

sivo (UTI) móvel também faz par-

te dos serviços, para que os “mé-

dicos” possam efetuar o atendi-

mento nas peças maiores, quando 

os proprietários não conseguem 

transportá-las até a clínica. 

O lúdico espaço é fruto da ini-

ciativa do “doutor” Luís Espinoza, 

que, após perder a sua ocupação 

com conserto de máquinas de es-

crever, começou, quase por acaso, 

a recuperar carrinhos eletrônicos 

em 1989. O sonho cresceu e hoje 

se expandiu a toda a família, que faz 

parte do quadro de funcionários do 

hospital. Entre os serviços ofereci-

dos, destaca-se a restauração com-

pleta ou parcial de bonecas, incluin-

do troca de revestimento do corpo, 

olhos e cabelos, ajuste de mecanis-

mos e limpeza. Só não vale levar bo-

neca rabiscada com caneta, porque 

aí não tem conserto! Já no caso dos 

veículos, é possível fazer troca de 

peças danificadas, circuitos, bate-

rias, carregadores e antenas de con-

trole remoto. 

Além de trazer de volta o sorriso 

no rosto de muitas crianças, o local 

é uma boa igualmente para os pais, 

já que o conserto fica em torno de 

20% do valor do brinquedo novo. O 

orçamento é gratuito e o prazo de 

entrega vai de 20 a 30 dias, com di-

reito à visita dos donos aos “pacien-

tes” durante o período. 

LisTAs RARAs

dos. Bonecas, carrinhos, aviões, ro-

bôs e trenzinhos, dos mais distintos 

modelos, passam por atendimento 

nos vários setores, que contam com 

equipamentos médicos profissio-

nais adaptados para o restauro de 

peças infantis. 

O aparelho de ultrassonogra-

fia, por exemplo, faz uma varredu-

ra dentro do corpo da boneca em 

busca de objetos estranhos. Ao 

dar entrada no Hospital, o brinque-

do passa por um exame de avalia-

ção e é levado à sala de Raio-X, on-

de são tiradas fotos e verificadas 

as condições gerais para o orça-

mento. De lá, ele pode dirigir-se ao 
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MenSAGeIROS 
DA AlEGRIA

instituto capacita 
contadores de histórias 
para crianças 
hospitalizadas

Instituto Rio de Histórias
Informações: http://www.vivaedeixeviver.org.br/
rede-viva/rio-de-janeiro

Levar um pouco de alegria ao 

duro cotidiano de crianças hospitali-

zadas é a nobre missão do Instituto 
Rio de Histórias. O projeto capacita 

e treina voluntários para atuar em 23 

casas de saúde parceiras. No Rio de 

Janeiro desde 2005, a entidade faz 

parte da rede Viva e Deixe Viver, pre-

sente em outros seis estados. 

Só aqui, já atendeu mais de 165 

mil crianças e adolescentes e for-
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mou na faixa de 1.500 voluntários 

contadores de histórias. Estes, atu-

almente, somam 160 pessoas, dis-

tribuídas nos hospitais parceiros, 

além dos 30 fazedores de histórias 

– oficineiros, palestrantes, médicos, 

terapeutas, escritores e músicos.  

São 15 hospitais da rede pública 

(municipal, estadual e federal) e oi-

to da rede privada, nas cidades do 

Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, 

Nova Iguaçu e Caxias. Regina Porto, 

a fundadora do projeto, destaca a 

missão de todos os envolvidos. “É 

um exercício de cidadania, mostran-

do a possibilidade de construir ou 

transformar vidas. Nossos contado-

res e fazedores de histórias contri-

buem para um mundo mais digno, 

em especial para essas crianças.” 

O Instituto Rio de Histórias abre 

inscrições anualmente no mês de 

dezembro para 100 novos volun-

tários. O interessado precisa ter, no 

mínimo, 18 anos e passar por um 

processo de seleção e treinamento 

durante seis meses, em auditórios e 

salas cedidas pela Universidade Es-

tácio de Sá. A programação englo-

ba palestras sobre o funcionamen-

to do Instituto, voluntariado, huma-

nização, espaço hospitalar, literatu-

ra infantil e oficinas de contação de 

histórias, além de estágio nos hospi-

tais parceiros. Depois de formado, 

submete-se à capacitação constan-

te e doa como voluntário pelo me-

nos duas horas por semana em um 

hospital da rede credenciada pelo 

Instituto. 
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Uma obra pela qual se pode ca-

minhar e refletir. Em um dos lagos da 

Cidade das Artes, na Barra da Tiju-

ca, encontra-se o Labirinto Carlos  
Vergara, idealizado pelo artista em 

parceria com o designer Zanini de 

Zanine e o coletivo Organicidade. As 

paredes são compostas por Pancs  

(plantas alimentícias não conven-

cionais), cultivadas de forma agroe-

cológica, sem veneno ou fertilizan-

obra de Carlos Vergara 
na Cidade das Artes 
propõe uma pausa à 
reflexão

O pODeR DAS PANCs
truído com a participação do público. 

Ou “Farmácia Baldia”, montada em 

São Paulo em 1997, a partir de plan-

tas e ervas com algum uso medicinal. 

A maioria das mudas, semea-

das pelo coletivo Organicidade, foi 

captada nos arredores da Barra. As 

espécies escolhidas têm múltiplas 

funções, que vão desde a perspecti-

va estética até a disponibilização de 

recursos para os polinizadores e a 

fauna da região em geral. Que tal se 

perder nesse labirinto poético, um 

irresistível convite à meditação sen-

sorial? A entrada é gratuita! 

Labirinto Carlos Vergara 
Terça a domingo, das 10h às 18h
Cidade das Artes: Avenida das Américas, 5.300 – 
Barra da Tijuca
Tel.: (21) 3325-0102 

tes químicos, e que cada vez ga-

nham mais força entre os amantes 

da comida saudável. 

Uma pequena ponte de madeira 

leva à entrada do labirinto. Mas, an-

tes de ingressar na obra, um convite 

para olhar para si mesmo: uma ca-

deira de Zanini de Zanine com um 

espelho na frente demarca a pri-

meira parada de reflexão. Ao final 

do percurso, outra cadeira assinada 

pelo designer aguarda o visitante, 

que ali pode sentar-se para deixar a 

mente fluir e contemplar a vista. 

O trabalho está inserido em ou-

tros projetos realizados por Vergara li-

gados à fitoterapia, como a obra ex-

posta no Museu de Arte Moderna do 

Rio (MAM), em 1971: um simples la-

birinto de papel era construído e des-

LisTAs RARAs
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Uma turma trepidante fez das 

ladeiras da Colônia Juliano Morei-

ra, em Jacarepaguá, um autódro-

mo especial. São os Loucos do  
Rolimã, que deslizam junto com 

seus carrinhos de madeira e rodi-

nhas de rolamento de aço em uma 

velocidade de até 40 quilômetros 

por hora. Mas a loucura está apenas 

no gosto pela engenhoca: o uso de 

capacete, joelheira e tênis é obriga-

tório para participar das corridas. 

Os encontros, iniciados em janei-

ro, reúnem mais gente a cada nova 

edição, sempre no último domingo 

do mês. Quem idealizou a retomada 

do rústico brinquedo, tão popular 

Grupo de amigos 
resgata o rolimã nas 
ladeiras da Colônia 
juliano Moreira

ARTEIROS  
DAS AnTIGAS

filho entre os frequentadores dos 

encontros. 

Mas não se preocupe se vo-

cê não tem habilidade para cons-

truir seu próprio carrinho ou quer 

conhecer melhor a atividade an-

tes de fazê-lo. Os membros do gru-

po geralmente levam rolimãs ex-

tras para emprestar aos iniciantes, 

além de ensinar-lhes os primeiros 

passos das manobras mais radi-

cais nas ladeiras. 

nas décadas de 60 e 70, foi a dupla 

de amigos André Motté e Cristiano 

Joia. O que começou de forma des-

pretensiosa conquistou até mesmo 

a Administração da Colônia, que 

apoia as reuniões do grupo. 

Organiza-se praticamente um 

desfile para ver quem foi mais ori-

ginal na confecção do seu pos-

sante. A madeira dos rolimãs ga-

nha formatos e cores diferentes, 

além de acessórios como encostos 

acolchoados e adesivos. É possível 

comprar um exemplar pronto pela 

internet, mas a graça está em mon-

tar um veículo customizado, tradi-

ção que passa agora de pai para 

Loucos do Rolimã 
Todo último domingo do mês
Estrada Rodrigues Caldas – Colônia Juliano 
Moreira – Jacarepaguá
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Quem cruza a Praça Luiz de Ca-

mões, na Glória, muitas vezes nem 

se dá conta de que no subsolo há 

um valioso tesouro da história re-

publicana do País. Inaugurado pe-

la Prefeitura em 2004, o Memorial  
Getúlio Vargas é um museu sub-

terrâneo, concebido para promover 

uma imersão na memória do ex-pre-

sidente brasileiro por meio de painéis 

espaço subterrâneo na 
Glória expõe a narrativa 
da era Vargas

SAGA 
mUlTImÍDIA
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o acervo do 
o memorial 
getúlio 
vargas se 
comPõe de 
objetos 
doados Pela 
família, 
amigos e 
instituições

ginal previa a construção na Praça 

Mahatma Gandhi, em frente à Cine-

lândia. Com a ocupação posterior do 

espaço por um estacionamento sub-

terrâneo, o memorial acabou sen-

do executado, vinte anos depois, na 

Praça Luiz de Camões. 

No nível da rua, em frente ao Ater-

ro do Flamengo, destacam-se o bus-

to de Vargas, apoiado em um blo-

co-pedestal revestido de mármore 

branco, e uma grande escultura mo-

derna sobre um espelho d´água cir-

cular. Ao lado desse monumento, fi-

ca a escada de acesso ao museu. Lá 

embaixo, o espaço de 1.800 metros 

quadrados conta ainda com um ca-

fé-bar, cinema de arte, auditório e es-

paço para exposições e eventos cul-

turais. A praça incorporou o memo-

rial sem perder seus amplos jardins e 

as belas alas de palmeiras. 

com fotos, depoimentos gravados e 

outros recursos multimídias. O acer-

vo se compõe de objetos doados pe-

la família, amigos e instituições. 

O projeto arquitetônico, assina-

do por Henock de Almeida, saiu de 

um concurso público nacional, em 

1984, promovido pelo então gover-

nador do Rio de Janeiro, Leonel Bri-

zola, e seu secretário de Cultura, Dar-

cy Ribeiro (o júri foi presidido por Os-

car Niemeyer). O planejamento ori-

Memorial Getúlio Vargas
Praça Luiz de Camões, s/no – Glória
Tel.: (21) 2205-8191 
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Mais de 300 peças remontam a história dos 
bondes cariocas desde o fim do século 19

eSTAçÃO 
NOSTAlGIA

Situado em Santa Teresa – o último 

bairro carioca servido por esse tipo de 

transporte –, o Museu do Bonde reúne  

mais de 300 peças que contam a his-

tória desse veículo sobre trilhos no Rio, 

desde o final do século 19, quando os 

carros eram movidos a tração animal; 

inclusive, um antigo modelo puxado 

por burros, em tamanho real, está ex-

posto na entrada do museu, que fica na 

garagem e oficina de manutenção dos 

bondinhos.

O acervo é composto por réplicas 

em miniaturas, campainhas e relógios 

originais, balaústres, uniformes de mo-

torneiros e condutores, entre outros ob-

jetos, além de fotos, vídeos e livros que 

ilustram a narrativa desse transporte fer-

rocarril. Como se pode observar por in-

termédio das maquetes e dos veículos 

preservados, o sistema passou por di-

ferentes fases e era composto por mo-

delos de transporte de passeios e, tam-

bém, bondes especiais, destinados a 

deslocamento de carga e manutenção, 

sem teto e com guindaste acoplado. 

Existiram até unidades “ambulância”, 

para socorro e remoção de pessoas.

Os visitantes têm à disposição mú-

sicas e crônicas escritas em homena-

gem a esse nostálgico meio de trans-

porte, que marcou o cotidiano carioca 

até 1963, quando o bonde foi retirado 

de circulação, permanecendo apenas 

o de Santa Teresa. Antes de ocupar o  

atual endereço no bairro, o museu, cria-

do em 1979, funcionou na Estação Ca-

rioca do Bonde, no Centro, por mais de 

duas décadas.

Museu do Bonde
Diariamente, das 10h às 16h
Rua Lélio Gama, s/no - Centro
Tel.: (21) 2332-8422
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O carnaval de rua do Rio ganhou força novamente 

há alguns anos e, nessa onda, cresceu o movimento de 

quem deseja participar da festa de uma forma diferente. 

Os foliões não se satisfazem mais em apenas curtir a ba-

tucada: querem assumir o posto de membros efetivos 

de algum bloco, tocando empolgadamente um instru-

mento – e no ritmo certo. 

Foi por meio da observação dessa demanda pro-

gressiva que surgiu a Oficina de Percussão Du Rio, ca-

pitaneada por egressos de blocos tradicionais da cida-

de, como o Bangalafumenga e o Monobloco. O projeto 

– desenvolvido na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, 

e no Estúdio Be Happy, em Botafogo – inclui aulas se-

manais, com duas horas de duração, de surdo, tambo-

Celeiro de novos bambas em 
instrumentos típicos do carnaval 

BuM BuM pATICuMBuM 
PRUGURUNDUm 

Oficina de Percussão Du Rio 
Estúdio Be Happy – Botafogo
Cidade das Artes – Barra da Tijuca
Tel.: (21): 98123-8409
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rim, caixa, repique, chocalho e agogô. O repertório, bem 

eclético, vai de clássicos do samba, frevo e marchinha 

até os universos do pop, reggae e funk.

Os aspirantes a músicos vão, pouco a pouco, evo-

luindo em seus desempenhos individuais e em grupo. 

Mesmo quem nunca tenha tocado um instrumento, já 

desde a primeira lição consegue extrair um barulhinho 

bom dos apetrechos percussivos. A ideia é aperfeiçoar 

ao máximo a qualidade da performance, tanto na técni-

ca da batucada quanto na variação rítmica.

Os resultados vão depender também da dedicação 

do aluno e de qual caminho ele deseja trilhar – se ape-

nas atuar na concentração dos blocos e das rodas orga-

nizadas ao longo do ano pela Du Rio com craques ba-

tuqueiros, ou, à frente, participar de eventos e desfiles 

mais desafiadores. 
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MisTeRioso MAR

Não importa se você é familiariza-

do com o mundo da pesca esporti-

va ou um entusiasmado iniciante: a 

Boa Isca fornece o produto ideal pa-

ra garantir belos exemplares na pon-

ta do anzol. Fundada em 1985, a loja 

conquistou boa reputação entre pra-

ticantes profissionais e amadores.

A equipe de vendas é composta 

por desportistas, amantes da pesca-

um oceano de equipamentos e acessórios 
para uma pesca de sucesso 

PEIXINHOS SeM 
TeR FIM 
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por uma linha que arrebentou. Pa-

ra evitar o mico, há os exemplares 

com monofilamento, constituídos 

por um único fio de nylon, e multifi-

lamento, compostos por vários fios 

entrelaçados de fibras sintéticas.

a eQuiPe de 
vendas é 
comPosta Por 
desPortistas, 
amantes da 
Pescaria e 
comPetidores 

dição e olfato. Algumas contêm fe-

romônios, substâncias liberadas 

por animais, que podem influenciar 

o comportamento de outros mem-

bros do mesmo grupo. Outras vêm 

em cores fluorescentes, extrema-

mente atrativas para as espécies de 

águas profundas, onde reina a es-

curidão total. Mas não adianta nada 

conseguir acertar o peixe e, na hora 

de puxá-lo, ficar de mão abanando 

Boa Isca
Segunda a sexta, das 9h às 19h;  
sábado, das 9h às 14h
Avenida 28 de Setembro, 163, loja A – Vila Isabel
Tel.: (21) 3872-6089 

ria e competidores que estão mais 

do que habilitados para tirar todas 

as dúvidas e ajudar na escolha do 

equipamento e material adequa-

dos, em meio a tanta diversidade. 

A vara constitui o objeto primordial, 

mas todos os componentes são es-

senciais para assegurar um cesto 

cheio ao fim da atividade. 

O chicote – conjunto de peças 

terminais, como anzóis e pesos en-

gatados a uma linha principal por um 

girador – representa item de primeira 

necessidade na pesca com iscas or-

gânicas, exibindo o chamariz da for-

ma mais natural possível ao peixe. 

Lá existem centenas de opções 

de chumbadas (que servem para 

auxiliar os arremessos, contrabalan-

ceando o peso, mantendo a linha 

esticada e, assim, proporcionando 

maior velocidade), anzóis, moline-

tes, giradores, linhas e iscas, além 

de acessórios especiais, como uma 

bomba para capturar os famosos ta-

tuís, tão comuns nas brincadeiras 

de crianças nas areias. 

As iscas são um capítulo à par-

te. Vale tudo para chamar a aten-

ção e fisgar a espécie desejada. As 

alternativas artificiais apelam para 

três sentidos dos peixes: visão, au-
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O arquipélago formado pelas 

Ilhas Tijucas não pode ser avistado 

por quem circula na cidade, mas é 

de fácil acesso e rende um belo pas-

seio. A travessia, feita em mar aber-

to, parte da Praia dos Amores, logo 

à esquerda do Quebra-mar da Barra. 

E você decide o meio de transporte, 

entre bicicleta aquática, caiaque in-

dividual ou duplo, prancha de stand 

up paddle ou big sup, que conduz 

até 10 pessoas.

Travessia pode ser feita de 
bicicleta aquática, stand up 
paddle ou caiaque

IlHA  
À vISTA!
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são em menor número do que as 

pranchas de sup. Por isso, aconse-

lha-se reservá-los com antecedên-

cia. O passeio mantém ainda um fo-

tógrafo de plantão, que garante o 

registro de um dia incrível!

as águas 
límPidas Podem 
nos Presentear 
com a aParição 
de arraias e 
tartarugas, 
Que habitam a 
região

Nos quase dois quilômetros de 

remadas ou pedaladas, percorri-

dos em cerca de 40 minutos, as 

águas límpidas podem nos presen-

tear com a aparição de arraias e tar-

tarugas, que habitam a região. São 

organizados trajetos em grupos pe-

la 360 Sports, que aluga os equipa-

mentos necessários e ainda oferece 

todo o suporte em caso de proble-

mas. Cansou no meio do caminho 

ou bateu aquela câimbra? Não seja 

por isso! O resgate se dá por jet ski 

ou barco de apoio – e segue-se cur-

tindo o passeio da mesma maneira. 

A bordo, frutas e água para repor as 

energias. 

Já no destino, além de admirar a 

deslumbrante beleza natural, é pos-

sível praticar stand up, relaxar dei-

tado na prancha, mergulhar com 

snorkel e explorar mais detalhada-

mente as ilhas. Uma dica: as bicicle-

tas aquáticas, o big sup e o caiaque 

Ilhas Tijucas
360 Sports: Ilha da Coroa, 81 – Barra da Tijuca
Tel.: (21) 96904-2600 
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há muito tempo nas águas 
da Guanabara...BAILe De 

hISTÓRIA nA 
bAÍA Para apreciar detalhadamente o recôn-

cavo da Baía de Guanabara, basta ingressar 

num Passeio marítimo a bordo da embar-

cação Rei Tomás – ou do tradicional Rebo-

cador Laurindo Pitta, quando houver passa-

do por manutenção completa. Com o auxí-

lio luxuoso de um guia especializado, cario-
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os visitantes 
desvendam 
asPectos 
inusitados de 
imPortantes 
Pontos 
históricos e 
turísticos do 
rio e da vizinha 
niterói

cas e visitantes nacionais e estrangeiros des-

vendam aspectos inusitados de importantes 

pontos históricos e turísticos do Rio e da vizi-

nha Niterói, na outra margem da Baía. 

A partir do Espaço Cultural da Marinha 

(ECM), no Centro, os navegantes cruzam a 

Estação das Barcas e o Aeroporto Santos Du-

mont. Então avistam a Escola Naval e desfru-

tam de um dos mais belos roteiros da cida-

de, que inclui Aterro do Flamengo, Pão de 

Açúcar, Fortaleza de São João e Ilha da Laje. 

Em seguida, chega-se a Niterói, onde estão 

a Fortaleza de Santa Cruz, o Museu de Arte 

Contemporânea, a Ilha de Boa Viagem e lin-

das praias. Na volta, o barco passa pelas Ilhas 

das Enxadas, Fiscal e das Cobras, totalizando 

uma hora e 20 minutos de muita emoção e 

conhecimento sobre relevantes momentos 

da história do Rio e do Brasil. 

Outra opção é fazer o passeio circunscri-

to à Ilha Fiscal. Nesse caso, a jornada dura 

cerca de duas horas, a partir igualmente de 

uma embarcação da Marinha, até a famo-

sa edificação que foi palco do “Último bai-

le do Império”, ocorrido em 9 de novembro 

de 1889, poucos dias antes da Proclamação 

da República. Até 1913, a Ilha Fiscal integra-

va o Ministério da Fazenda – hoje faz parte 

do Complexo Cultural do Serviço de Docu-

mentação da Marinha e tem como um dos 

pontos altos da sua visita o Torreão e a Ala 

do Cerimonial. Exposições temporárias, re-

tratando a participação do ramo das Forças 

Armadas responsável pelas operações na-

vais no desenvolvimento socioeconômico 

do País, também constam da programação. 

É ou não é um baile de história na Baía?

Passeio marítimo
Baía de Guanabara: quinta a domingo, saídas às 13h15 e às 15h
Ilha Fiscal: quinta a domingo, saídas às 12h30, 14h e 15h30 
Espaço Cultural da Marinha: Avenida Alfred Agache, 215 – Centro
Tel.: (21) 2532-5992
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MisTeRioso MAR

Aulas no Posto 6 
promovem integração 
social e consciência 
ecológica 

bRAçADAS 
SOLIDÁRIAS O Projeto Natação no Mar vai 

muito além de apenas ensinar umas 

boas braçadas. Tocado por profis-

sionais voluntários, com liderança 

do professor e atleta olímpico Luiz 

Lima, eles utilizam as águas azuis da 

praia de Copacabana como meio 

para promover um trabalho mais am-

plo de caráter social. A ação comple-

tará 10 anos em abril, sem nenhum 

custo para os participantes, já que é 
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Projeto Natação no Mar
Terças e quintas, em diversos horários –  
Praia de Copacabana, em frente ao Posto 6
Contato: natacaonomar.copacabana@gmail.com 

mantida por parcerias com as inicia-

tivas pública e privada.

Estudantes, pescadores, adul-

tos e integrantes da terceira idade 

fazem as aulas juntos, pois não há 

distinção entre os aprendizes. Exis-

te somente uma divisão de acordo 

com os três níveis – iniciação, inter-

mediário e avançado. São 30 alu-

nos em cada turma, duas vezes por 

semana, em quatro horários. A equi-

pe de professores, composta por 

profissionais qualificados de educa-

ção física e bombeiros, ensina téc-

nicas de natação, salvamento, trei-

namento para maratonas aquáticas, 

primeiros socorros e conhecimen-

tos básicos sobre correntes, ventos 

e marés. 

O projeto busca melhorar a qua-

lidade de vida dos participantes, 

desenvolvendo a consciência eco-

lógica, prevenindo acidentes no 

mar e promovendo a integração 

social. Além das aulas, há uma sé-

rie de atividades complementares, 

como palestras acerca do meio am-

biente e oficinas de reciclagem de 

lixo. Os alunos são incentivados a 

disputar travessias aquáticas, e al-

guns já conquistaram excelentes 

resultados em competições locais, 

estaduais e nacionais, ajudando a 

disseminar a prática. 



132 

Museu A Céu ABeRTo

JOIA COLOnIAL 
Escondida pelas árvores para  

quem passa no Elevado Paulo de 

Frontin, a Casa do Bispo é uma 

construção do início do século XVIII, 

atribuída ao engenheiro português 

José Fernandes Pinto Alpoim. A de-

nominação atual vem da antiga fun-

ção como chácara de recreio para 

o segundo bispo do Rio de Janeiro, 

Frei Francisco de São Jerônimo. Em 

1765 a edificação foi adquirida por 

Francisco Xavier de Carvalho e do-

ada ao sexto bispo, Frei Antônio do 

Desterro, que, por sua vez, legou-a 

ao bispado da cidade. Ali, instalou-

se o Seminário São José, em 1873. 

O local foi uma das mais belas 

e nobres residências rurais do pa-

ís e mantém o encanto até hoje. O 

acesso ao pórtico se dá por esca-

daria com duas laterais, centrada na 

ampla fachada, que apresenta jane-

las, no primeiro pavimento, e saca-

das, no segundo, em belo tom de 

azul. Grossas colunas formando ar-

cos, junto a outros elementos arre-

dondados, sustentam o teto. Ao re-

dor do casarão, jambeiros carrega-

dos de frutos espalham suas folhas 

pelos jardins, que exibem um relógio 

de sol feito de pedra. 

Documentada pelo pintor fran-

cês Jean-Baptiste Debret em seu li-

vro de memórias, a edificação foi re-

tratada ainda em inúmeras gravu-

ras, telas e litografias no século XIX. 

O Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan) tombou 

o imóvel em 1938, o que garantiu a 

sua conservação. 

Chácara de recreio 
do segundo bispo 
do Rio foi retratada 
por debret

Casa do Bispo 
Avenida Paulo de Frontin, 568 – Rio Comprido
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Um pequeno caminho fechado 

para carros no Centro do Rio guar-

da muitas memórias da vida cultu-

ral da cidade. A Travessa do Ouvi-

dor teve entre os seus ilustres fre-

quentadores Alfredo da Rocha 

Vianna Filho, o notável Pixinguinha, 

escultura e painel 
a óleo reverenciam 
Pixinguinha na 
Travessa do ouvidor 

HOmENAGEm 
CARInhOSA

grande instrumentista, compositor 

e arranjador, nascido no bairro da 

Piedade. O autor do clássico “Ca-

rinhoso” está imortalizado na rue-

la, em uma estátua e um painel a 

óleo que relembra a Wiskeria Gou-

veia, estabelecimento que foi pon-

to de encontro da boemia carioca e 

era conhecido como Escritório de  
Pixinguinha. 

O painel mostra um encontro 

hipotético do mestre dos sopros 

com outros bambas da MPB, como 

Tom Jobim, Nelson Sargento, Paulo 

Moura, Braguinha e Noel Rosa, on-

de ficava a wiskeria. Logo em fren-

te, surge a estátua em bronze de Pi-

xinguinha tocando saxofone. A es-

cultura em tamanho real é de auto-

ria de Otto Dumovich, que já mode-

lou em metal diversos personagens 

brasileiros, entre eles Dorival Caym-

mi, Manuel Bandeira e Cartola. 

A Travessa do Ouvidor foi aber-

ta no início do século XVIII, tendo 

sido chamada de Rua Nova do Ou-

vidor, Rua do Padre Duarte, Rua 

das Flores e até, por curto perío-

do, Travessa Cabo Roque, em ho-

menagem a um suposto herói da 

Guerra de Canudos. A passagem 

de pedestres é transversal à Rua 

do Ouvidor, berço da atividade ti-

pográfica e das primeiras livrarias 

nacionais. Escritores, cronistas e 

jornalistas lá se encontravam para 

ler jornal, tomar café, confabular e, 

claro, buscar inspiração para criar 

novos textos. 

Escritório de Pixinguinha
Travessa do Ouvidor, em frente  
ao número 27 – Centro
Entre as Ruas do Ouvidor e Sete de Setembro 
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Museu A Céu ABeRTo

Do internato elitista, imortalizado 

nas páginas de “O Ateneu”, à escola 

de ensino fundamental sem fins lu-

crativos. Essa é a história resumida do 

belo casarão Instituto João Alves 
Affonso, em Laranjeiras, escondido 

aos olhos de muitos passantes distra-

ídos. O palacete, fundado em 1829, 

alojou o Colégio Abílio, onde estudou 

Raul Pompeia, que se inspirou no lo-

cal para escrever o romance sobre o 

amadurecimento de um jovem. 

Com a mudança do colégio pa-

ra Botafogo em 1886, o imóvel pas-

sou às mãos da Sociedade Amante 

da Instrução, que se sustentava por 

meio de contribuições de benemé-

ritos, passando a funcionar como 

abrigo de meninas órfãs. Hoje, se-

dia o Instituto ISAI (Imperial Socie-

Raul Pompeia criou o 
romance “o Ateneu” 
inspirado no colégio 
onde estudou 

PAlACETE  
DA IpIRAnGA

dade Amante da Instrução), voltado 

ao atendimento de crianças caren-

tes, mantendo no alto da fachada o 

nome do comendador João Alves 

Affonso – que fora dono da Compa-

nhia de Seguros Previdente e patro-

no de ações de proteção à infância 

desvalida. 

Em dois pavimentos, com mais 

de 30 cômodos e um porão habitá-

vel, a imponente edificação está lo-

calizada no centro de um terreno de 

15 mil m2, tendo à frente um vistoso 

jardim. O conceito arquitetônico, ca-

racterizado pelo desenho contínuo 

dos vão e da cornija – moldura que 

faz o arremate da parte superior da 

estrutura –, o aproxima do estilo ne-

oclássico do fim do século 19. 

O casarão foi tombado pelo 

Iphan em 1972 e hoje oferece ensi-

no em tempo integral a quase 200 

crianças, de cinco a 11 anos, de co-

munidades de Laranjeiras, Santa 

Teresa, Estácio, Rio Comprido e Ca-

tumbi. As atividades filantrópicas se 

mantêm por intermédio de contri-

buições de pessoas físicas e jurídi-

cas e dos aluguéis dos 50 imóveis 

que a Sociedade Amante da Instru-

ção recebeu em doação, ainda sob 

a regência de Dom Pedro II. 

Após quase dois séculos aju-

dando a quem mais precisa, a esco-

la continua honrando a missão de 

seus fundadores. Agora, o objetivo 

é conseguir recursos para aumen-

tar a capacidade das instalações, 

de modo a atender o maior número 

possível de crianças.

Instituto João Alves Affonso 
Rua Ipiranga, 70 – Laranjeiras
Tel.: (21) 2556-2919
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Em pedra inteiriça de mármore 

talhada em 1565, o Marco de Pos-
se e Fundação da Cidade do Rio 
de Janeiro traz gravações em rele-

vo em ambas as faces: uma, simboli-

zando as quintas portuguesas; e ou-

tra, a cruz que os galeões e carave-

las ostentavam. Com quase 2,5 me-

tros de altura, a peça originalmente 

teria sido fincada no Morro Cara de 

Cão, onde Estácio de Sá efetuara os 

primeiros assentamentos. 

Ainda no século XVI, o marco, 

junto com os restos mortais do fun-

dador da cidade, foi transportado pa-

ra o Morro do Castelo. Lá permane-

ceu, mesmo depois da reforma da 

Igreja de São Sebastião, realizada pe-

los capuchinhos italianos, na década 

de 1840, quando então se destacava 

na parte externa do santuário. A par-

tir do desmonte do Morro do Castelo, 

em 1922, salvaram-se poucas peças 

históricas; entre as quais, o marco de 

posse, que foi instalado no centro da 

nova Esplanada do Castelo. 

Posteriormente, a escultura mi-

grou para a Igreja de São Sebastião 

dos Capuchinhos, na Rua Haddo-

ck Lobo, no bairro da Tijuca. Ali se 

Peça está exposta em 
nave lateral da igreja 
dos Capuchinhos, na 
Tijuca

mARCO DA CIDADe

fundo, o Pão de Açúcar, o Morro Ca-

ra de Cão e, claro, as emblemáticas 

caravelas. 

encontra até hoje, exposto em uma 

nave lateral sobre um pedestal de 

granito e protegido por uma grade 

metálica. No frontispício da Igreja, 

há uma gravura alegórica na qual o 

marco figura em primeiro plano, cer-

cado por índios, portugueses e reli-

giosos em pé sobre uma ilhota. Ao 

Marco de Posse e Fundação da Cidade 
do Rio de Janeiro 
Igreja dos Capuchinhos
Rua Haddock Lobo, 266 – Tijuca
Tel.: (21) 2204-7900
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Museu A Céu ABeRTo

Painel na urca exibe 
conjunto de azulejaria com 
temas marítimos

ONDA 
AZuL 

Uma área de grande movimento de carros e ônibus 

guarda um banquete aos olhos, dificilmente percebido 

com atenção. A Murada do Iate Clube, construída en-

tre 1946 e 1947, percorre boa parte da Avenida Pasteur, 

que conecta o bucólico bairro da Urca à Enseada de Bo-

tafogo. Em destaque, figura o trecho que vai da entrada 

principal do clube até o posto de gasolina, já na altura 

do começo da Enseada. 

O painel foi desenhado em formato de ondas, num 

total de 53 elevações. Cada uma delas exibe um con-

junto constituído por 16 azulejos quadrados com moti-

vos náuticos, formando um losango e tendo os vértices 

voltados para cima e definidos por molduras em arga-

massa azul. 

No caminho da Urca para Botafogo, há imagens que 

retratam o nível acima do mar, com caravelas, jangadas 

e cenas de regatas; e o submerso, com cavalos mari-
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nhos, crustáceos, diversas espécies de peixes, plantas 

subaquáticas e âncoras. 

O conjunto arquitetônico foi tombado pela Prefeitu-

ra do Rio em 2016, incluindo toda a extensão do mu-

ro, com a alvenaria e o gradil. O ato municipal levou em 

conta a importância do legado artístico das pinturas em 

cerâmica, herança da cultura portuguesa, presente nos 

painéis. A obra é de autoria da artista Maria Helena Vieira 

da Silva, mas as peças trazem a marca “A. Soares”, assi-

natura da responsável pela execução e queima dos azu-

lejos, Anna Soares. 

Murada do Iate Clube
Avenida Pasteur – Urca-Botafogo 

há imagens Que 
retratam o nível 
acima do mar, 
com caravelas; 
e o submerso, 
com cavalos 
marinhos e Plantas 
subaQuáticas
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sede da Maçonaria 
foi frequentada 
por grandes nomes 
do império e da 
República

A CASA ROSADA 
DO LAvRADIO

a Companhia Glória do Lavradio 

para financiar a compra do imóvel, 

que sofreu adaptações para abri-

gar a sociedade. 

Um dos principais elementos do 

frontispício traz um grande pelicano 

no topo, abrindo com o bico ferida 

na própria pele para extrair sangue 

e, assim, alimentar os sete filhotes no 

ninho. A imagem do animal que se 

mutila para nutrir suas crias espelha 

um símbolo cristão do amor paternal, 

identificado com o sacrifício do pró-

prio Cristo. Outra associação é a cha-

ga aberta, local de onde vertem as 

bebidas da vida, a água e o sangue. 

Na parte interna, há um museu 

com quadros, esculturas e docu-

mentos relacionados à sociedade. 

No corredor de acesso, estão ex-

postas pinturas que retratam diver-

sos personagens da história e, em 

outra passagem, peças como orna-

mentos e aventais pertencentes a 

cada um deles. A biblioteca guarda 

um variado acervo, com destaque 

para uma Bíblia de 1555, escrita em 

aramaico e doada a D. Pedro II pelo 

escritor Victor Hugo, por ocasião da 

visita do Imperador à França. 

O local não é aberto à visitação 

pública (apenas para maçons e 

convidados), mas a arquitetura po-

de ser apreciada por quem passa 

pela Rua do Lavradio. 

Palácio Maçônico do Lavradio
Rua do Lavradio, 97 – Lapa

A imponente edificação em es-

tilo neoclássico com três andares e 

janelas enfileiradas chama a aten-

ção de quem passa por uma das 

mais conhecidas ruas da Lapa. É o 

Palácio Maçônico do Lavradio, 

sede histórica do Grande Oriente 

do Brasil. A narrativa do casarão ro-

sa se inicia no século XIX, quando o 

artista português Vitor Porfirio Borja 

começou a construir um teatro pa-

ra competir com o João Caetano, ali 

pertinho, na Praça Tiradentes. 

Por falta de recursos, o projeto 

não foi finalizado, e o prédio aca-

bou vendido. Na década de 1840, 

várias lojas maçônicas fluminen-

ses se uniram e resolveram formar 
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“Essa casa vai ser algum dia / Um centro da ciência e 

da arte / Um refúgio da história e da poesia / Onde os jo-

vens virão sonhar”. Foi assim que a poetisa Anna Amélia 

de Queiroz Carneiro de Mendonça descreveu o Solar 
dos Abacaxis. O trecho pertence ao poema “Utopia”, 

escrito nos anos 1950 quando ela morava no local com 

o seu marido, o historiador e desportista Marcos Carnei-

ro de Mendonça, primeiro goleiro da Seleção Brasileira, 

a de 1914.

Inaugurado em 1843, o casarão é possivelmen-

te o primeiro edifício neoclássico da cidade assinado 

por um brasileiro, o arquiteto Jacintho Rebello, discípu-

lo de Grandjean de Montigny. O nome do solar é uma 

referência à reforma que o casal realizou no imóvel em 

1940, quando adicionaram 14 abacaxis em ferro fundi-

do na sacada. Como alguns foram furtados nos últimos 

anos, optou-se por retirar os restantes e fazer cópias pa-

ra substituir os originais. Enquanto isso, o solar perma-

nece sem os objetos que inspiraram seu batismo. 

Durante quase meio século, período em que Anna 

Amélia e Marcos viveram no palacete, o endereço foi 

palco de festas e saraus que reuniam escritores, artistas, 

estudantes, intelectuais, políticos, diplomatas e empre-

sários da elite carioca. A edificação permaneceu fecha-

da por dez anos até que, em 2016, um grupo de profis-

sionais de áreas distintas alugou-a dos atuais herdeiros 

e formou um fundo coletivo para revitalizá-la. 

Desde que o grupo assumiu a administração do es-

paço, já foram montadas mais de 20 exposições, com a 

Após dez anos fechado, casarão no 
Cosme Velho vira point de ocupações 
artísticas 

SOLAR DOS 
AbACAXIS

colaboração de 50 artistas e 20 pesquisadores e pales-

trantes, oriundos de 12 países e dez estados brasileiros. 

Os eventos Manjar, FuzuErê e À Roda são exemplos des-

sa nova fase do casarão, em que artistas, DJs, chefs de 

cozinha e instituições parceiras promovem ocupações 

temporárias, com o objetivo de arrecadar recursos pa-

ra financiar de modo colaborativo a reforma do imóvel. 

O projeto para o Solar dos Abacaxis envolve espaços 

para exposições, ateliês, salas para ensaios e apresenta-

ções, escola em turno invertido para crianças, cursos li-

vres voltados a jovens e adultos, cozinha-escola e um 

parque-jardim destinado a práticas ligadas ao meio am-

biente. No que depender do gás da turma de gestores, 

o solar em breve estará funcionado em sua maior potên-

cia, cumprindo o papel de fazer sonhar, que a poetisa 

Anna Amélia previu para ele há algumas décadas. 

Solar dos Abacaxis 
Rua Cosme Velho, 857 – Cosme Velho
Agenda de eventos disponível em www.facebook.com/solardosabacaxis
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Animália 
Rua Vinicius de Moraes, 121, loja E – Ipanema.  
Tel.: (21) 2227-1188
Estrada da Gávea, 899, loja 123 A – São Conrado. 
Tel.: (21) 3322-5303
Estrada da Barra da Tijuca, 1.636, Bloco D, loja B – 
Itanhangá. Tel.: (21) 2491-2351
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SAúDE De CABO 
A RABO

Na Animália dá para encontrar 

tudo de que seu bichinho preci-

sa, desde serviços e acessórios até 

atendimento médico em mais de 20 

especialidades. E não só para ga-

tos e cachorros! A clínica se dedica 

também a animais silvestres, sejam 

aves (canários, papagaios e calopsi-

tas), pequenos mamíferos (coelhos, 

porquinhos da índia e hamsters) ou 

répteis (cágados, jabutis, lagartos e 

serpentes). 

Cada um deles requer um cui-

dado particular, adequado aos seus 

hábitos alimentares, comportamen-

to e exigências de habitat – especí-

ficos de cada raça. E isso a rede clí-

nica, fundada em 1991, está prepa-

rada para oferecer até aos pets con-

siderados exóticos. Suas três unida-

des no Rio contam com uma equipe 

de mais de 50 médicos, moderno 

centro cirúrgico, internação, aten-

dimento 24 horas, ultrassonografia, 

radiologia, dermatologia, cardiolo-

gia, odontologia e oftalmologia, en-

tre outros ramos, além de terapias 

com célula-tronco e tratamentos 

classificados como alternativos.

A prática de acupuntura, por 

exemplo, pode representar um alívio 

nos casos de distúrbios osteoarticu-

lares, dores e sequelas da cinomo-

se (doença canina viral). É também 

indicada para alterações locomoto-

ras, reabilitações cirúrgicas, neuro-

logia (AVC e paralisias), oncologia e 

distúrbios respiratórios, cardiovascu-

lares, digestivos e urogenitais. Já a 

homeopatia tem aplicação para aler-

gias, insuficiências renais, doenças 

cardíacas, pulmonares, articulares, 

alterações endócrinas, metabólicas 

e comportamentais. Ambos os tra-

tamentos são utilizados em conjun-

to com outras especialidades, para a 

melhor recuperação do pet. Clínica que atende 
animais domésticos e 
silvestres atua em mais 
de 20 especialidades 
médicas
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O único sepulcrário de aves do 

Brasil (quiçá até da América Latina), 

o Cemitério dos Pássaros virou 

atração turística na bucólica Ilha de 

Paquetá. Fundado em 1915 por ini-

ciativa de uma Liga Artística nativa, 

liderada por Pedro Bruno e Augus-

Passarinhos 
repousam do último 
voo em minicovas na 
ilha de Paquetá

CÉU nA 
TeRRA

envolvendo os personagens prin-

cipais do pequeno cemitério, como 

trechos de Maria, de Castro Alves 

(“Levas hoje algum segredo / Pois 

te voltaste com medo / Ao grito do 

bem-te-vi!”); Nova canção do exílio, 

de Carlos Drummond de Andrade 

(“Um sabiá na palmeira, longe / Es-

tas aves cantam um outro canto”); 

e Passaredo, de Chico Buarque e 

Francis Hime (“Xô, pescador-martim 

/ Some, rolinha / Anda, andorinha / 

Te esconde, bem-te-vi”). O painel 

poético transformou-se instantane-

amente em cenário para fotos dos 

visitantes que flanam por Paquetá, 

onde o tempo parece eternamente 

em suspensão. 

Cemitério dos Pássaros 
Rua Manuel de Macedo, 135 – Paquetá

to Silva, desde a década de 60 o lo-

cal foi cuidado com esmero por Al-

demirio da Encarnação e Theophi-

lo de Souza, que construiu uma ca-

sa de pedra nos fundos do terreno, 

A filha de Theophilo, Marli Coutinho 

Braga, assumiu a administração do 

espaço após o falecimento do pai, 

aos 89 anos, em 2013.

Nesse templo de delicadeza, 24 

minicovas, no tamanho aproximado 

de uma caixa de sapatos e decora-

das com florzinhas de plástico, aco-

modam canários, periquitos, pom-

bos, calopsitas, papagaios e trinca-

ferros. Os serviços funerários, que 

ocorrem em média 30 vezes por 

mês, são gratuitos. 

Em 2011, foram instaladas pla-

cas, doadas por um grupo de artis-

tas locais, com poemas e citações 
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No Hotel Bon Voyage, cachor-

ros e gatos fazem a festa quando 

seus donos precisam se ausentar 

de casa por algum motivo ou ape-

nas desejam uma diversão diferente 

para os “filhos”. O estabelecimento 

não deixa nada a dever às hospeda-

rias estreladas dos humanos. Num 

Acomodações cinco 
estrelas para cães 
e gatos em sítio na 
zona oeste

SPA De CÃO e GATO Características da raça e da perso-

nalidade de cada um são observa-

das nesse encontro, visando um 

atendimento específico.

Cães de pequeno e médio por-

tes passeiam livres por uma área de 

7 mil metros quadrados, com mui-

tas árvores, bromélias, orquídeas e 

água fresca. Além de brinquedos 

espalhados pelo local, os recrea-

dores organizam brincadeiras para 

os hóspedes mais agitados. Os ca-

chorros maiores circulam por áre-

as próprias, de até 500 metros qua-

drados, com lago de água corrente 

– bastante apreciado por raças co-

mo labrador, golden retriever, boxer 

e cocker. spainel. Já os felinos per-

manecem em um gatil amplo, com 

área de recreação totalmente cerca-

da, gramado de 60 metros quadra-

dos, areia e brinquedos, em um am-

biente tranquilo e arborizado. 

Na hora de dormir, cães e gatos 

vão para os seus espaços reserva-

dos. Além das estadias mais longas, 

há a opção de day care. Semelhan-

te a uma creche, o serviço promo-

ve a socialização entre os animais, 

por meio de brincadeiras e jogos. 

A hospedagem pode incluir, ainda, 

atividades de adestramento e con-

dicionamento físico, com natação 

e esteira ergométrica especialmen-

te desenvolvida para cães. É pos-

sível conferir previamente a quali-

dade das instalações e certificar-se 

de que seu bichinho estará em bo-

as mãos – basta chegar ao hotel en-

tre 9h e 17h. 

Hotel Bon Voyage
Estrada da Covanca, 1.895 – Jacarepaguá
Tel.: (21) 2424-4064
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sítio arborizado de 70 mil metros 

quadrados, em Jacarepaguá (Zona 

Oeste), o espaço foi projetado para 

receber com toda pompa e confor-

to os animaizinhos de estimação.

Uma equipe treinada de 11 fun-

cionários garante que os quesitos 

higiene, segurança e divertimento 

funcionem nos trinques. É obriga-

tória a apresentação da caderne-

ta de vacinas, e todos os pets pas-

sam por exames para atestar que 

estejam sem pulgas e carrapatos. 

Em seguida, eles se encaminham 

à área de adaptação, onde fazem 

contato com todos os empregados.  

PeT FRiendLY
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Apaixonados por aquarismo têm 
endereço certo na Tijuca 

JARDInS 
SUbmERSOS

Se você foi à Gamboa e se deslum-

brou com o monumental AquaRio – o 

maior tanque marinho da América do 

Sul, que virou febre entre os cariocas 

– e agora decidiu ter um lindo aquá-

rio para chamar de seu, anime-se! A 

alguns quilômetros dali, na Tijuca, o  

Paraíso dos Peixes oferece todos os 

itens destinados a montar e “mobiliar” 

uma casa completa para as mais varia-

das espécies ornamentais nacionais e 

importadas.

O proprietário, Rodrigo Borba, lem-

bra que a loja partiu do sonho de uma 

família apaixonada por esse hobby, 

passado de geração a geração. Ela 

está preparada para atender do aqua-

rista iniciante até os mais experientes, 

dando destaque aos chamados pei-

xes jumbos, primitivos e excêntricos. 

Entre os mais raros e belos, incluem-

se o Papagaio Verdadeiro, o Aruanã 

Prata (da Amazônia brasileira), os Pa-

naques (como o Cari-Tamanco) e 

uma grande variedade de Cascudos. 

O On e o Betta se encontram entre os 

mais comuns.

Já os peixes exóticos possibilitam 

ao cliente um enorme leque de tipos 

de montagens, sejam biótopos, temá-

ticos, comunitários ou aquários plan-

tados. A “mobília” fica por conta de 

plantas, substratos, túneis, pedras, fil-

tros e outros elementos decorativos, 

como tronco natural, com base em ro-

cha para acomodação no tanque. Es-

tão à venda, também, produtos espe-

cíficos para a manutenção adequada 

desses autênticos jardins submersos. 

Paraíso dos Peixes
Segunda a sexta, das 9h às 19h;  
sábado, das 9h às 14h
Rua Uruguai, 247, lojas D/E – Tijuca
Tel.: (21) 2208-4130
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PeTizAdA

enCOnTRO COM  
A bICHARADA 

Longe da agitação, do barulho 

dos carros e do vai e vem da cidade, 

existe um lugar tranquilo para apre-

ciar a natureza de uma maneira mui-

to especial. A Arca do Noah, um es-

paço de mais de 50 mil metros qua-

drados em Guaratiba, na Zona Oeste, 

conta com mais de 500 animais, en-

tre domésticos, silvestres e exóticos. 

O local tem ares de santuário e faz 

um importante trabalho de educa-

ção ambiental com os frequentado-

res. Em dois anos de funcionamento, 

mais de vinte mil pessoas puderam 

aproveitar todas as atividades ofere-

cidas. Durante a semana, grupos de 

alunos e professores formam a maior 

parte do público, que se estende a fa-

mílias inteiras nos finais de semana. 

Umas das principais atrações 

são o Viveiro da Sofia, onde circu-

lam soltos mais de duzentos pás-

saros, que voam para comer alpis-

te nas mãos dos visitantes; a Caver-

na da Aurora, uma atividade de Pale-

ontologia, com caça a dinossauros 

e fósseis, que promete mexer com 

a imaginação de miúdos e adultos; 

e o Túnel do Dilúvio, simulando um 

temporal com direito a raios, trovões 

e, claro, muita água. A garotada pira! 

Búfalos, cavalos, minipôneis, car-

neiros, bodes, lhamas e macacos

-prego estão entre os animais que 

podem ser tocados e alimentados. 

Mas no sítio reinam muitas outras es-

pécies com as quais se podem inte-

ragir, como iguana, lagarto, tucano, 

coruja, gavião, avestruz, pavão, tar-

taruga e peixes – tudo sob a super-

visão dos instrutores.

Palestras, cursos, oficinas, trilhas 

e comemorações de aniversários in-

fantis também integram a programa-

ção da Arca. Muito do sucesso do 

espaço se deve ao trabalho dos bió-

logos e veterinários que fazem o ma-

nejo dos bichos e, também, guiam 

as caminhadas e as atividades de 

socialização. Quando a fome aper-

tar, a Cantina da Duda serve delicio-

sos salgados e sanduíches. 

sítio em Guaratiba 
promove a interação 
entre crianças e 
animais 

Arca do Noah
Visitações (somente agendadas) aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 16h
Rua dos Fazendeiros, 535 – Guaratiba 
Tel.: (21) 3317-1716
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Andar de barco e ainda conhe-

cer melhor a história da cidade de 

forma lúdica. Essa é a proposta do 

grupo Corsário Carioca, que orga-

niza uma viagem no tempo, à épo-

ca das grandes navegações dos sé-

culos XV e XVI. Para dar mais realis-

mo à aventura, aparecem até perso-

nagens ilustres, como Vasco da Ga-

ma, Estácio de Sá, Nicolas Durand 

de Villegagnon, José de Anchieta, 

Arariboia e os corsários franceses 

Jean François Du Clerc e René Du-

guay Trouin. 

A encenação teatral acontece na 

Baía de Guanabara, em uma escu-

na com capacidade para 120 pes-

soas e temática que remete a cor-

sários e piratas. A jornada leva duas 

horas e meia, conduzindo as crian-

ças e seus acompanhantes por um 

Passeio em escuna 
reencena momentos 
históricos na Baía de 
Guanabara 

TeATRO 
A bORDO

passeio a partir da Marina da Glória 

até Niterói, passando por Flamengo, 

Botafogo, Urca, Forte de São João e 

Fortaleza de Santa Cruz, todos, pon-

tos de interesse para as narrativas 

representadas a bordo. 

Atores, historiadores, professores, 

escritores, cartógrafos, oceanógra-

fos, biólogos e guarda-vidas revivem 

cenas e batalhas do passado, numa 

dinâmica que mescla divertimento, 

cultura, cidadania e inclusão. A ideia 

surgiu durante as comemorações 

dos 450 anos do Rio, em 2015, quan-

do Marcelo Senra, diretor do projeto, 

propôs à administração do Forte de 

São João encenar o desembarque 

de Estácio de Sá na Baía de Guana-

bara. O sucesso foi tanto que acabou 

virando um programa permanente 

de resgate da história carioca. 

Para completar o ciclo de co-

nhecimento, há também três ofici-

nas a bordo: “O mundo encanta-

do das especiarias”, em que se ex-

planam os motivos pelos quais os 

navegadores cruzavam os mares; 

“Cartografia e marinhada”, exibin-

do ferramentas de navegação co-

mo bússola e astrolábio; e “Baía de 

Guanabara, o santuário ecológico”, 

sobre a biodiversidade das águas 

que estão sendo navegadas. 

Os passeios ocorrem a cada 15 

dias, com vagas disputadíssimas! 

Então, vale ficar ligado na página do 

Facebook para não perder a viagem. 

Se as condições climáticas estive-

rem favoráveis, ainda rola uma pausa 

para mergulho em Jurujuba, Niterói. 

Corsário Carioca
Avenida Infante Dom Henrique, s/no –  
Marina da Glória
Tel.: (21) 99377-1856
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Pequenos aspirantes a marujo 

podem aprender as primeiras lições 

na Escolinha de Vela. As águas da 

Marina da Glória são o palco das au-

las, indicadas para crianças a par-

tir dos sete anos, em uma embarca-

ção especialmente projetada para 

estimular o ingresso delas no mun-

Crianças aprendem 
técnicas náuticas 
em barco-escola na 
Marina da Glória

VElAS  
AO CÉu!

do náutico. De origem americana, o 

Optimist é prático, de fácil manejo e 

internacionalmente conhecido co-

mo excelente barco-escola. 

Além dos nomes de todas as 

partes do equipamento, a menina-

da aprende também a montá-lo e 

desmontá-lo corretamente. Proce-

dimentos sobre como virar e desvi-

rar a embarcação, marear a vela, fa-

zer as manobras de cambada e jai-

be, velejar em todas as direções 

possíveis relativas ao vento e exe-

cutar cinco nós característicos – nó 

direito, nó de oito, lais de guia, volta 

do fiel e nó de escota – também in-

tegram as lições.

A prática da atividade ainda traz 

benefícios complementares à for-

mação, reforçando valores impor-

tantes no lado educacional – ao in-

centivar disciplina, responsabilida-

de, espírito de equipe e respeito à 

preservação do meio ambiente – e 

desenvolvendo a coordenação mo-

tora geral e específica dos grupa-

mentos musculares. 

Quem se animar e quiser apro-

fundar o aprendizado tem a op-

ção de frequentar as aulas do nível 

avançado, que capacita as crian-

ças para velejadas mais longas e re-

gatas. Assim, elas aprenderão a es-

corar o barco para melhorar o equi-

líbrio e o desempenho do equipa-

mento, bem como a regulagem cor-

reta da vela através das birutas e a 

técnica de navegação em ventos 

fortes. Todos a bordo! 

Escolinha de Vela
CL Vela – Avenida Infante Dom Henrique, s/no,  
loja 17B – Marina da Glória.
Tel.: (21) 2556-1720 
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Existe uma instituição militar em que 

é possível brincar de marujo por um 

dia. No Espaço Cultural da Marinha,  

na Praça XV, o conceito de museu fo-

ge ao tradicional: a maior atração es-

tá nas próprias embarcações! Submari-

no, contratorpedeiro e a réplica da Nau 

dos Descobrimentos ancorados no cais 

são abertos à visitação pública. No ba-

lanço das águas da Baía de Guanabara, 

as crianças se encantam com a experi-

ência de conhecer por dentro as mara-

vilhosas máquinas flutuantes. 

O astro principal é o submarino-mu-

seu Riachuelo, onde se pode circular 

de uma ponta a outra, percorrendo es-

Visitas a 
embarcações em 
cais da Praça xV 
enchem os olhos 
da garotada

enTReI De GAIATO 
nO NAVIO

paços como o alojamento de cabos e 

marinheiros, a casa de máquinas e o 

compartimento de manobra. Este úl-

timo, que faz o maior sucesso entre a 

meninada, abriga os sensores e equi-

pamentos necessários às operações 

de controle. Os destaques vão para um 

mapa real de batalha naval e o periscó-

pio de ataque, destinado a efetuar ob-

servações através de um tubo de diâ-

metro mínimo que alcança a superfície. 

O passeio continua pelo navio-mu-

seu Bauru, o primeiro do Brasil, inaugu-

rado em 1982. Toda a estrutura pode 

ser visitada, incluindo conveses, lavan-

deria, alojamento, enfermaria, barbea-

ria, lavatório, biblioteca, cozinha, esta-

ção de rádio e câmara do comandante. 

No convés superior, encontram-se os 

mecanismos de defesa do contratorpe-

deiro, concebido para escoltar navios 

maiores e defendê-los contra agresso-

res. Já a réplica da Nau dos Descobri-

mentos, construída para as comemora-

ções dos 500 anos do Descobrimento 

do Brasil, em 2000, mostra como era a 

rotina dentro das caravelas. 

No pátio do Espaço Cultural, há ain-

da dois exemplares que enchem os 

olhos da criançada: o carro de comba-

te Cascavel e o helicóptero Sea King. O 

primeiro foi empregado em vários con-

flitos, incluindo a Guerra do Golfo, para 

reconhecimento de terrenos; enquan-

to a missão da aeronave é detectar, 

acompanhar e atacar submarinos e al-

vos de superfície. Para isso, conta com 

radar e sonar de profundidade variável 

e armamentos como míssil, torpedos e 

bombas. 

Espaço Cultural da Marinha 
Terça a domingo, das 11h às 17h 
Boulevard Olímpico, Praça XV – Centro 
Tel.: (21) 2532-5992
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Criançada passa a 
noite em atividades 
lúdicas no Planetário 
da Gávea

DORmINDO COM 
AS eSTReLAS 
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O Planetário da Gávea, em par-

ceria com a agência Espaço e Vida, 

organiza, periodicamente, o proje-

to Dormindo com as Estrelas, que 

busca proporcionar a crianças en-

tre sete e doze anos uma noite ines-

quecível. Com o diferencial de dor-

mir dentro do Museu do Universo, 

acampada em espaço coberto, a 

garotada se esbalda em atividades 

lúdicas associadas à astronomia e 

ciências afins, das 18h às 10h do 

dia seguinte.

As tarefas pedagógicas, inseri-

das numa programação variada e 

sob a coordenação de astrônomos 

PeTizAdA
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e instrutores, são formuladas por 

uma equipe da própria Fundação 

Planetário. Os pequenos participam 

da observação noturna do céu por 

telescópios, visita guiada pelo Mu-

seu, gincanas temáticas ligadas à 

preservação ambiental do planeta, 

confecção de experimentos científi-

cos, recreação com teatro de som-

bra e fotografia e sessão de cúpula. 

Para arrematar a noite, contação de 

histórias e bate-papo. 

No intuito de garantir o bem-es-

tar das crianças (até 30 por vez), a 

sala do acantonamento tem forra-

ção antialérgica, colchonetes, tra-

vesseiros e é totalmente higieniza-

da. Além disso, o pernoite engloba 

um plantão médico de clínica ge-

ral e pediatria e seguro contra aci-

dentes pessoais. No pacote, estão 

incluídos jantar e café da manhã, 

com cardápio elaborado por nu-

tricionista, servidos em utensílios 

descartáveis. 

a garotada 
se esbalda em 
atividades 
lúdicas 
associadas à 
astronomia 
e ciências 
afins

Planetário da Gávea
Rua Vice-governador Rubens Berardo, 100 – Gávea 
Informações e inscrições: Agência Espaço e Vida 
Tel.: (21) 98679-0941
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Complexo verde instalado no coração da Zona Sul 

carioca, o Aterro do Flamengo conta com um espaço de 

30 mil metros quadrados especialmente projetado para 

o divertimento da garotada. Trata-se do Recreio Infantil  
Lota Macedo Soares, assim designado em homena-

gem à idealizadora do Parque, inaugurado em 1965. 

O local reúne a Cidade das Crianças, o Pavilhão Affon-

so Eduardo Reidy (Pavilhão Japonês), área de brinque-

dos, quadras esportivas e um imenso gramado em meio 

a muitas árvores. 

O Recreio está cercado por uma amurada de 1 metro 

de altura e protegido internamente por um fosso de 1 me-

tro de profundidade. Tudo isso para garantir a seguran-

área foi projetada 
especialmente para o 
entretenimento dos pequenos 

mINICIDADE nO  
pARQue DO FLAMenGO

ça das crianças, impedindo que fujam em direção às pis-

tas de alta velocidade para automóveis. O que mais cha-

ma a atenção delas é a minicidade em concreto colorido, 

representando diversas edificações existentes em uma 

metrópole real, como prefeitura, escola, escritórios e ca-

sas. Os brinquedos mais tradicionais, como balanço, es-

correga e gangorra, também disputam o favoritismo dos 

miúdos. Além deles, quem aproveita bem o espaço são 

os praticantes de parkour – prática de transpor obstácu-

los através de subidas, pulos, corridas e muito equilíbrio. 

Ao caminharmos pelos amplos espaços, ornados 

pelas belas árvores frutíferas e floríferas espalhadas pe-

lo Recreio, podemos ainda avistar pássaros como sabiá, 

bem-te-vi, canário-da-terra e quero-quero. O lugar, a pro-

pósito, é uma boa pedida para a realização de festas in-

fantis. Em um cenário espetacular como esse, a diversão 

está garantida! 

Recreio Infantil Lota Macedo Soares 
Avenida Beira-Mar, s/no (na altura das ruas Corrêa Dutra e Ferreira Viana) – 
Flamengo
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Chegar a pé ao primeiro estágio 

do bondinho que leva ao topo do 

Pão de Açúcar, convenhamos, re-

quer disposição de Hércules. Mas 

é possível subir com crianças che-

gadas a uma aventura até a se-

gunda estação, por uma Trilha no  
Morro da Urca bastante tranquila – 

tem gente que já foi com bebê a ti-

racolo. Do ponto de partida, na pis-

ta Cláudio Coutinho, colado à Praia 

Vermelha, ao mirante são 900 m.

O trajeto é bem sinalizado e não 

há nenhum risco de se perder na 

mata. Pode ser feito em aproxima-

damente 45 minutos, em ritmo de 

passeio, contando-se as paradi-

nhas para descanso, pois, no início, 

há muitos degraus de toras de ma-

deira – por onde brincam adoráveis 

miquinhos. Mas as árvores ao lon-

go de toda a extensão do percur-

so criam um microclima agradável. 

Para falar a verdade, de tirar o fôle-

go mesmo só a vista que se descor-

tina lá de cima, abrangendo vários 

cartões-postais do Rio. Alguns cur-

tem ficar no platô para assistir ao es-

uma trilha tranquila 
até a segunda 
estação do bondinho 
do Pão de Açúcar 

ESCAlADA pARA 
AvenTuReIRInhOS

siga por uma ponte suspensa até o 

ponto em que chegou na ida, ago-

ra para descer a trilha. Ao fim do per-

curso de volta, a meninada pode 

completar a aventura com um re-

frescante mergulho nas águas cal-

mas da Praia Vermelha.

tonteante por do sol e ao espetácu-

lo encenado pelo acender das luzes 

da cidade ao anoitecer. 

Para recarregar as baterias dos 

miúdos e seus acompanhantes, a 

segunda estação conta com bebe-

douros, lanchonete, restaurante e 

toaletes. Há também o Museu do 

Bondinho, para incrementar o pas-

seio gratuito. Depois de contorná-lo,  
Trilha no Morro da Urca
Acesso pela Pista Cláudio Coutinho – Urca
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soM PARA Todos os GosTos 

Roda na Praça  
são salvador 
mantém viva a 
cultura do choro  

mEU CORAçÃO, 
nÃO SeI pOR Que...
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livre. Dos sete músicos iniciais, a ro-

da passou a ter uma média de 20 e 

a atrair um público de 300 pessoas 

a cada encontro. O esquema é aber-

to: quem estiver empunhando um 

instrumento e quiser se juntar será 

bem-vindo. Com o grande cresci-

mento do público, os músicos des-

ceram do coreto e hoje tocam ao la-

do da galera. Gratuitas, as apresen-

tações mantêm apenas a velha prá-

tica de passar o chapéu para arcar 

com os gastos básicos, como a lona 

que protege os instrumentistas em 

dias de chuva. 

O repertório de cerca de 100 mú-

sicas inclui autores consagrados do 

o esQuema é aberto:  
Quem estiver emPunhando 
um instrumento e Quiser se 
juntar será bem-vindo

gênero, a exemplo de Pixinguinha 

e Jacob do Bandolim. Como o gru-

po abraça a missão de disseminar a 

cultura do choro, são postados, se-

manalmente, em seu canal no You-

Tube, dois temas tocados pelos ar-

tistas originais e uma gravação na 

praça do Arruma o Coreto. O nome 

da roda é uma brincadeira com o 

bloco Bagunça o Meu Coreto, que 

percorre as ruas de Laranjeiras na 

terça-feira de carnaval e termina o 

cortejo na Praça São Salvador. 

Faça chuva ou faça sol, uma coi-

sa pelo menos é certa: o choro do 

Arruma o Coreto aos domingos na 

Praça São Salvador, em Laranjeiras. 

A roda se reúne há 11 anos no mes-

mo local e já virou tradição, sendo 

tombada como Patrimônio Cultural 

Imaterial do Estado. E nada mais ca-

rioca do que o ritmo que surgiu por 

volta da década de 1870 nas biros-

cas do bairro Cidade Nova e nos 

quintais dos subúrbios da cidade. 

O Arruma o Coreto começou de 

forma despretensiosa, com um gru-

po de estudos de chorinho ao ar  

Arruma o Coreto
Domingos, das 11h às 14h
Praça São Salvador – Laranjeiras 
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Passos coreografados 
bombam em  
festança no “dutão”  
de Madureira

hORA DO 
CHARmINHO

O Baile Charme do Viaduto de 
Madureira, inaugurado há 28 anos, 

virou tradição das noites de sábado, 

atraindo um público que estampa 

diversidade. São jovens, famílias in-

teiras e forasteiros de todos os can-

tos do Rio (e do mundo!) empolga-
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dos com a coleção de passinhos 

coreografados que fizeram a fama 

do lugar. 

O bairro é conhecido por ser um 

dos berços do samba, mas no sá-

bado o ritmo dominante no dutão – 

apelido carinhoso do espaço – aten-

de pelo nome de new jack swing, es-

tilo musical híbrido, popular no fim 

da década de 80, que mescla sam-

ples e técnicas de produção do hip 

hop com o rhythm and blues. O vigo-

roso som de sintetizadores, teclados 

e caixas percussivas faz a alegria dos 

frequentadores do evento, que se 

soM PARA Todos os GosTos 
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tornou patrimônio imaterial da cida-

de do Rio de Janeiro em 2013. 

Charmeiros de carteirinha di-

tam o ritmo dos passos combina-

dos, seguidos pelo público em ge-

ral. A princípio pode parecer com-

plicado, mas é só se arriscar e en-

trar na dança para pegar a coorde-

nação dos movimentos. Diferentes 

tribos se juntam para balançar o es-

queleto ao som dos DJs residentes 

e convidados, além de atrações di-

versas em datas especiais. Quem 

quiser levar uma lembrancinha, po-

de comprar um dos CDs/DVDs de 

conjuntos de charme vendidos no 

local – dá até para ensaiar os passi-

gostavam de discotecagem. No iní-

cio, o projeto contou com o apoio 

do renomado DJ Malboro, que em-

prestou os equipamentos. O termo 

charme foi cunhado pelo DJ Corello 

em uma festa que acontecia no Clu-

be Mackenzie, também no subúrbio 

carioca. Na parte lenta do set, o DJ 

falava para a plateia: “chegou a hora 

do charminho, transe seu corpinho 

bem devagarinho”. E o povo até ho-

je segue à risca as palavras do cra-

que das carrapetas!

diferentes 
tribos se 
juntam Para 
balançar o 
esQueleto ao 
som dos djs 
residentes e 
convidados

nhos em casa para fazer bonito nu-

ma próxima! 

O baile, que reúne duas mil pes-

soas no vão central, surgiu com um 

grupo de camelôs do viaduto que 

Baile Charme do Viaduto de Madureira
Todos os sábados, a partir das 22h 
Viaduto Negrão de Lima – Madureira
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soM PARA Todos os GosTos 

O Buko completou 21 anos em 

2018. Esse é o apelido dado cari-

nhosamente pelos frequentadores 

ao Bar Bukowski, reduto de quem 

gosta de beber ao embalo do velho e 

bom rock’n’roll. A casa, que se autoin-

titula a mais antiga do estilo musical 

na cidade, completou a maioridade 

firme e forte, atraindo multidões, que 

fazem fila na porta todas as sextas, sá-

bados e vésperas de feriados. 

Pudera! Keith Richards, lenda 

do Rolling Stones, e Marky Ramo-

Casarão em Botafogo já 
recebeu a visita do Rolling 
stone keith Richards

ReDuTO 
DO ROCK
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e outros causos renderam até livro. 

Publicado em 2014, “Bar Bukowski: 

Histórias que não deveriam ser con-

tadas” reúne crônicas sobre tudo de 

inusitado que já aconteceu no es-

paço. Dica esperta: professor da re-

de pública ou privada não paga in-

se você for 
atingido Por 
uma manga 
caindo do Pé, 
ganha uma 
caiPirinha da 
dita cuja ou de 
outra fruta à 
sua escolha

gresso até meia-noite – e a primeira 

cerveja ainda é por conta da casa! 

ne, baterista da banda Ramones, já 

deram o ar da graça por lá. As du-

as pistas de dança, a área ao ar li-

vre e o espaço para shows ao vivo 

guardam histórias insólitas, como 

o dia em que um irlandês voador 

quase estragou a diversão do públi-

co. O turista simplesmente escalou 

uma árvore do casarão e saltou pa-

ra o vazio, destruindo o toldo do bar! 

Mas os arbustos do local também 

geram notícias alvissareiras: se você 

for atingido por uma manga caindo 

do pé, ganha uma caipirinha da dita 

cuja ou de outra fruta à sua escolha. 

Todas as vertentes do rock po-

dem ser ouvidas no bar. Porém, a tri-

lha sonora não inclui outros ritmos. 

Diz a lenda que a direção já devol-

veu o dinheiro de uma aniversarian-

te e de seus 50 convidados após ela 

insistir que o DJ tocasse funk. Esses 

Bar Bukowski
Sextas (das 18h30 às 6h); sábado e vésperas  
de feriados (das 21h às 6h)
Rua Álvaro Ramos, 270 – Botafogo
Tel.: (21) 2244-7303 
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Batuque agita a  
galera todo sábado  
em santa Teresa

SUINGUE nO 
MeRCADO DAS 
puLGAS
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Samba dos Guimarães
Sábados, a partir das 19h30
Mercado das Pulgas. Rua Almirante Alexandrino, 
50 – Santa Teresa 
Siga a programação em www.facebook.com/
mercadosdaspulgas

Colado aos trilhos do bondinho, o 

Mercado das Pulgas, em Santa Tere-

sa, já virou point para quem quer cur-

tir uma boa batucada, com grupos 

diferentes a cada sábado. Conheci-

da como Samba dos Guimarães,  

a festa começa cedo, às 19h30, e reú-

ne um público em sua maioria jovem, 

o que a diferencia de outras rodas tra-

dicionais da cidade. 

A música representa o foco prin-

cipal do evento, claro, embora o cli-

ma se assemelhe mais a uma noita-

da do que ao que comumente se es-

pera de uma apresentação de sam-

ba. Os grupos fazem a roda na parte 

exterior do belo casarão, que lota em 

todas as edições, transformando-se 

numa excelente vitrine para impul-

sionar a carreira de novos artistas. O 

batuque mantém o público animado 

– que até arrisca alguns passinhos e 

canta a plenos pulmões os clássicos 

do repertório. 

Em toda boa roda de samba não 

pode faltar cerveja gelada, melhor 

ainda se rolar um petisco de acom-

panhamento. O Samba dos Guima-

rães não deixa a desejar nesse que-

sito, oferecendo opções líquidas e 

sólidas a preços acessíveis. Em re-

sumo, som de qualidade, clima des-

contraído e lindo visual de Santa Te-

resa compõem a trinca que garante 

o sucesso do Mercado das Pulgas 

nas noites de sábado. Vale conferir!
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nova geração do 
samba de raiz sacode 
a galera na Rua dos 
Arcos

TODA QuInTA 
TeM SAmbA!

O Samba Independente dos 
Bons Costumes é composto por 

músicos da nova geração do ritmo 

carioca de raiz, que começaram a 

se apresentar em 2015, no Arapon-

ga, um boteco pé-sujo nos arredores 

da Praça Tiradentes, e hoje animam 

o público no Paiol 08, casa anexa à 

Fundição Progresso, na Lapa.

Como acontece em relação à 

maioria das rodas do gênero, a ideia 

do pandeirista Pedrão era despre-

tensiosa: juntar amigos para se di-

vertir, tocando um pouco de tudo, 

de Paulinho da Viola ao conjunto 

Fundo de Quintal. Sempre às quin-
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Samba Independente dos Bons Costumes
Quinta-feira, das 20h30 às 3h
Paiol 08: Rua dos Arcos, 24 – Lapa
Tel.: (21) 2524-2950

tas-feiras, a roda se sustentava ape-

nas no “chapéu”, a tradicional con-

tribuição do público ao final de 

apresentações na rua. 

Em pouco tempo, o grupo já 

atraía mais de 300 pessoas por vez, 

com o som rolando até as cinco da 

matina, para desgosto dos vizinhos. 

Quando o Araponga não comporta-

va mais a plateia crescente, a roda 

ganhou um formato itinerante, pas-

sando pelos Centros Culturais Ca-

rioca e Ruínas, ambos também no 

Centro, até que o novo pouso na La-

pa foi encontrado. 

O encontro ficou famoso pelas 

canjas dos amigos – Chico Eller, Do-

ralice, Tia Surica e Pedro Luís já can-

taram com eles. Hoje, sempre na úl-

tima quinta do mês, o grupo con-

ta com uma participação especial, 

divulgada em sua página no Face-

book (www.facebook.com/sambain-

dependente). A apresentação geral-

mente se divide em três sets, de uma 

hora e meia cada, levando o público, 

invariavelmente, a fazer coro nos pa-

godes antigos, que são garantia de 

sucesso. 

Mantendo-se a proposta demo-

crática, a entrada segue gratuita até 

22h (depois desse horário, custa  

R$ 10). Além da alegria e da boa mú-

sica, o saxofonista Reubem Neto as-

segura, com seu infalível bordão: fa-

ça chuva, faça sol, venham raios, tro-

vões e mesmo o apocalipse, a única 

coisa certa nesse mundo é que “toda 

quinta-feira TEM”!

faça chuva, faça sol,  
venham raios, trovões e 
mesmo o aPocaliPse, a única 
coisa certa nesse mundo é Que 
“toda Quinta-feira tem”!
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ARMAZÉM  
DO RITmO

Portais de cantaria na entrada, 

pé-direito de 13 metros, parede de 

pedra revestida com óleo de ba-

leia, piso de ladrilho hidráulico, gra-

des de ferro fundido e telhas france-

sas. Nesse cenário retrô, o Trapiche 
Gamboa, instalado num amplo so-

brado de 1857, virou referência de 

rodas de samba como a dos antigos 

terreiros da cidade. Lá se apresen-

tam também bambas do choro e do 

jongo, outros gêneros que marcam 

a tradição musical do Rio. 

O “trapiche” no nome se deve à 

crença de que, durante o império, o 

sobrado do século xix 
na Gamboa cultua 
rodas de samba, choro 
e jongo

Trapiche Gamboa
Abertura da casa: segunda a quinta, às 18h30; 
sexta, às 19h30; e sábado, às 20h30
Rua Sacadura Cabral, 155 – Saúde
Tel.: (21) 2516-0868

espaço funcionou como armazém 

geral, estocando os produtos que 

aportavam na Rua da Praia, atual Sa-

cadura Cabral. A localização já dá o 

tom da casa – na Gamboa, berço do 

samba e vizinha de outros redutos 

do ritmo, como a Pedra do Sal, a La-

deira do Valongo e o Largo da Prai-

nha. A edificação rústica de três an-

dares, que mantém as belas carac-

terísticas arquitetônicas originais do 

século XIX, atrai cariocas da gema e 

turistas que desejam curtir um bom 

som ao vivo, com craques como, 

por exemplo, o violonista Paulão 7 

Cordas, diretor musical da banda 

que acompanha Zeca Pagodinho. 

A programação varia conforme os 

dias da semana, com os músicos in-

formalmente posicionados em tor-

no de uma mesa central. 

No segundo andar, um mezani-

no cria o ambiente ideal para um ba-

te-papo, ao mesmo tempo em que 

se avista o que está rolando embai-

xo, no salão de shows. Já no último 

pavimento, que pode ser reservado 

para grupos grandes, há uma varan-

da convidativa para os que querem 

desfrutar do ar fresco da noite, com 

um barzinho à disposição. Nos co-

pos dos frequentadores, reina a im-

batível cerveja gelada, com opções 

para todos os gostos e bolsos, es-

coltada por belisquetes, como cal-

dinho de feijão bem temperado, bo-

linhos de aipim com camarão e por-

ção de moela.
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um Centro Cultural 
Brasil-Austrália na 
boêmia da Lapa

COnSuLADO mUSICAl

Em uma rua pouco movimenta-

da da Lapa, o TribOz reúne nomes 

do jazz de todo o mundo em um cli-

ma intimista, onde reina a política do 

silêncio durante as apresentações, 

fielmente respeitada pelos frequen-

tadores. O sonzaço abarca ainda 

Bossa Nova e música experimental. 

Também conhecida como Centro 

Cultural Brasil-Austrália, a casa bro-

tou da mente criativa de Mike Ryan, 

etnomusicólogo nascido na terra 

dos cangurus e pesquisador apai-

xonado da MPB.

A decoração do espaço exibe 

máscaras tribais, instrumentos e íco-

nes da cultura indígena, australiana, 

africana e brasileira, compondo um 

caldeirão de referências que vem 

dando certo há uma década. Já se 

apresentaram em seu palco gran-

des nomes como Hermeto Pascho-

al, João Carlos Assis Brasil e até o 

lendário trombonista norte-america-

no Luis Bonilla, entre feras dos qua-

tro cantos do mundo.

A programação de shows muda 

a cada semana e é anunciada no si-

te oficial e nas redes sociais da ca-

sa, que organiza também o projeto 

TribOz
Quintas e sextas, das 18h30 à 1h;  
sábado, das 21h à 1h
Rua Conde de Lages, 19 – Centro
Tel.: (21) 2210-0366

d
iV

u
L

G
A

ç
ã

o

Novas Expressões Brasileiras, uma 

das frentes de incentivo à nova ge-

ração de compositores e músicos, 

para apresentarem seus trabalhos 

originais e experimentações de im-

provisação. São, ainda, oferecidos 

cursos de idiomas e workshops de 

música, com instrumentistas reno-

mados, e aulas de etnomusicologia, 

ministrada pelo próprio Mike Ryan. 

O casarão antigo que abriga as 

jam sessions passou por cinco anos 

de reformas, dentro dos regulamen-

tos rigorosos do Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacio-

nal (Iphan). A fachada foi preserva-

da e o restante reconstruído, a par-

tir de uma mistura de componen-

tes da edificação original e elemen-

tos contemporâneos em aço inoxi-

dável. Tudo para receber o públi-

co com o maior conforto na área de 

220 m2, que tem capacidade para 

70 pessoas em mesas distribuídas 

nos dois pisos. 
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FIlOSOFIA MILenAR 

Muito antes da fama que ganhou 

após a cantora Madonna tornar-se 

uma adepta, o sistema filosófico ju-

daico de origem medieval já se pro-

pagava no Brasil há pelo menos 30 

Academia de Laranjeiras, é adotada 

a Cabala Ancestral, a Kabalta Kianá, 

base da criação de muitos povos. O 

conhecimento que inspira a huma-

nidade, há mais de 5 mil anos, na 

maneira de se relacionar com a exis-

tência, institui a existência de uma 

força no universo chamada Luz In-

finita. Para os cabalistas, o único ca-

minho possível para a felicidade es-

tá no reconhecimento de que a vida 

é feita de obstáculos – e ultrapassá

-los amplia a capacidade de receber 

e compartilhar a luz no mundo. 

Os cursos da Academia de Ca-

bala podem ser presenciais ou virtu-

ais. Os principais temas abordados 

no módulo de iniciantes são a ori-

gem da criação, a árvore da vida e 

o alfabeto sagrado. Há uma forte li-

gação com os textos bíblicos e, tam-

bém, com a astrologia. Acredita-se 

que as configurações do universo 

afetam o viver e que os astros cons-

tituem sinais para compreender o 

tempo e seu movimento. 

Os interessados em conhecer 

um pouco mais desse saber, antes 

de mergulhar fundo nos cursos, po-

dem assistir a palestras destinadas a 

oferecer uma noção melhor sobre o 

conceito e o propósito da cabala. Só 

não vale ficar perdido no glossário 

próprio da tradição, que traz termos 

como achim (irmão), adah (terra), 

adayu (água) e ashuat (sétimo dia, 

sábado), todos originados do ara-

maico. O site da instituição disponibi-

liza uma colinha para não fazer feio. 

Academia de Cabala
Segunda a sexta, das 14h às 19h30;  
sábado, das 11h às 17h
Rua Teixeira Mendes, 51 – Laranjeiras
Tel.: (21) 97909-7223

Cabala une textos 
bíblicos e astrologia na 
percepção do mundo  
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anos. É esse o tempo de existência 

da Academia de Cabala, a mais 

antiga escola que estuda o método 

esotérico na América Latina. O ter-

mo, de origem hebraica, significa re-

cepção. Não se trata de uma ordem 

religiosa, mas de um modo de sen-

tir e perceber o mundo. Todos são 

bem-vindos, sem precisar deixar de 

lado suas crenças e convicções.  

A cabala, ao longo do tempo, di-

vidiu-se em múltiplas escolas. Na 
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Cursos, retiros, visitas 
guiadas e muitas histórias 
saborosas do Rio

enSInAMenTOS 
INACIANOS 

Ligado à Pontifícia Universidade Ca-

tólica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o 

Centro Loyola de Fé e Cultura organi-

za cursos para estudo da espiritualidade, 

como “As doze festas litúrgicas em íco-

nes” e “A teoria do designer inteligente, 

ou se há um designer, quem ele seria?”. 

Neste, é apresentada a interpretação filo-

sófica e teológica do designer como sen-

do, mais provavelmente, o Deus Bíblico.

A instituição coordena também reti-

ros inacianos temáticos relacionados ao 

tempo litúrgico, como a preparação pa-

ra a Páscoa e o Natal. Esses encontros 

são realizados em dois regimes: o aberto, 

sem pernoite, na sede do Centro Loyola 

de Fé e Cultura, na Estrada da Gávea; já 

o fechado (com pernoite) acontece na 

Casa de Retiro Padre Anchieta, em São 

Conrado. Os Exercícios Espirituais foram 

criados a partir das experiências pesso-

ais de Santo Inácio de Loyola. 

Ao longo do ano, o Centro promo-

ve ainda diferentes encontros a partir 

do método inaciano. Entre eles, visitas 

guiadas ao Convento de Santo Antônio, 

às Igrejas da Ordem Terceira do Carmo 

e de Nossa Senhora do Carmo da Santa 

Sé, ao Morro da Conceição e ao Cais do 

Valongo, além do evento “Saberes e Sa-

bores: Histórias do Rio”, que conta com 

palestrantes como o renomado historia-

dor Milton Teixeira. 

Centro Loyola de Fé e Cultura 
Estrada da Gávea, 1 – Gávea 
Tel.: (21) 3527-2010
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Dia e noite, não importa a hora, 

encontram-se devotos na Igreja 
de Sant’Ana. São os praticantes da 

adoração ininterrupta ao Santíssimo 

Sacramento, que se revezam por 

escalas em regime de 24 horas pa-

ra manter a tradição. Eles vêm das 

comunidades vizinhas e até mes-

mo de cidades próximas para inte-

santuário de 1814 
homenageia a segunda 
padroeira da cidade de 
são sebastião 

 24 hORAS De CUlTO
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mos (AA), sendo a sede inaugural 

da comunidade no Brasil, e a Obra 

do Berço, que consiste no apoio e 

distribuição de enxovais para crian-

ças carentes. 

dor Dom Pedro II. Vinda do Vaticano 

de navio, a imagem foi recebida na 

Praça Mauá por muitos fiéis, que a 

transportaram a partir da atual Ave-

nida Marechal Floriano até a primiti-

va Igreja de Sant’Ana. 

Mesmo situada em um bairro 

pouco residencial, a igreja conse-

gue manter com sucesso projetos 

sociais como os Alcóolicos Anôni-

Igreja de Sant’Ana
Praça Cardeal Leme, 11 – Centro
Tel.: (21) 2222-1299

grar a chamada Guarda de Honra. 

No prédio anexo à matriz, a Casa Pio 

XII conta com 132 leitos para garan-

tir que os grupos possam se acomo-

dar entre as horas de sono e as de 

adoração. 

A igreja constitui o primeiro san-

tuário de Adoração Perpétua do 

Brasil. O termo é usado para indi-

car a prática da Adoração ininter-

rupta ao Santíssimo Sacramento – o 

ato de estar perante o próprio Cris-

to, em silêncio ou em oração. A pa-

róquia abriga desde 1926 a Obra de 

Adoração Perpétua, fundada por 

Dom Sebastião Leme Silveira Cin-

tra, que fez questão de ser enterra-

do em frente ao presbitério, devido 

à proximidade ao Santíssimo Sacra-

mento. Enquanto foi arcebispo do 

Rio, ele ia todas as manhãs ao san-

tuário para realizar a Adoração. 

Mas a história da Igreja de 

Sant’Anna é ainda anterior a essa 

tradição. A paróquia estabeleceu-

se em 1814 por decreto de Dom 

João VI, no Centro, onde permane-

ce até hoje. Ao seu redor nasceram 

diversas festas e manifestações cul-

turais. Pouca gente sabe, mas é por 

isso que Sant’Anna representa a se-

gunda padroeira da cidade, depois 

de São Sebastião. As relíquias e sím-

bolos que a paróquia conserva aju-

dam a contar a história do Rio, que 

começou a ser construída a partir 

do Centro. 

Ela guarda, também, um dos 

maiores ostensórios do mundo, 

com cerca de 2,5 metros de altu-

ra, para abrigar o Santíssimo Sacra-

mento. E, ainda, a relíquia da Virgem 

Mártir Santa Prisciliana, um presen-

te do Papa Gregório XIII ao impera-
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Construída em estilo barroco-je-

suítico pelo Padre Francisco da Mot-

ta em 1696, a Igreja de São Fran-
cisco da Prainha, por ter sido edi-

ficada na região marítima onde ho-

je existe a Praça Mauá, foi palco de 

várias tentativas de invasão france-

igreja na saúde 
enfrentou tentativas 
de invasão francesa 
no século xViii

ReLÍQuIA bARROCA 

recentemente, após permanecer 

dez anos interditada pela Defesa Ci-

vil por problemas de conservação, 

ela passou por um completo res-

tauro, através da Companhia de De-

senvolvimento Urbano da Região 

do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) 

no âmbito do Porto Maravilha, ope-

ração urbanística da Prefeitura para 

revitalizar a área. E foi entregue no-

va em folha à população em 2015, 

com direito à missa solene celebra-

da pelo arcebispo da cidade, carde-

al Dom Orani João Tempesta. 

As obras trouxeram de volta a 

aparência dos últimos anos do sé-

culo XIX, recuperando o oratório, 

painéis, altar, púlpitos, confessioná-

rios, pinturas que reproduzem ima-

gens de São Francisco de Assis (pa-

trono da igreja), além da escada em 

caracol trabalhada em ferro. Fo-

ram recompostos ainda o lustre, pe-

sando 200 kg e confeccionado em 

bronze fundido, os azulejos azuis e 

brancos de origem francesa e toda 

a estrutura da edificação.  

Presidente da CDURP à época 

da revitalização do espaço, Alber-

to Silva destaca o valor histórico e a 

importância de devolver a igreja pa-

ra os moradores locais. “Além de ter 

sido personagem de momentos im-

portantes para a cidade e o país, os 

habitantes do entorno, principal-

mente os do Morro da Conceição, 

que ali se casaram e batizaram seus 

filhos, através de gerações, guardam 

um carinho especial pela Igreja de 

São Francisco da Prainha,” explicou.

Igreja de São Francisco da Prainha
Segunda a sexta, 9h às 11h30 e 13h às 16h
Rua Sacadura Cabral, 75 – Saúde
Tel.: (21) 2571-6242
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sa no início do século XVIII; até que, 

em 1711, as tropas comandadas pe-

lo corsário Jean-François Duclerc fi-

caram encurraladas entre a capela e 

um trapiche, onde era armazenado o 

açúcar que chegava ao porto da ci-

dade. Para forçar a rendição do inimi-

go, o governador e capitão-geral da 

Capitania do Rio de Janeiro, Francis-

co de Castro Morais, ordenou o in-

cêndio tanto da igreja quanto do tra-

piche, que viraram ruínas.

A paróquia foi reconstruída em 

1740, só ganhando nova reforma 

em 1910, quando adquiriu caracte-

rísticas góticas em seu interior. Mais 
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Conhecida como Paróquia Salvador 
do Mundo, ela já foi Igreja Matriz de Guara-

tiba e guarda o nome oficial de Igreja Matriz 

de São Salvador do Mundo. Tombada pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), a igrejinha, fundada pelos 

padres carmelitas em 1755, é uma das mais 

antigas da cidade. 

Como o nome indica, a congregação tem 

como padroeiro Jesus Cristo, o salvador do 

mundo. Sua principal meta é realizar a apro-

ximação da comunidade da região de Gua-

ratiba, que busca o bem espiritual, com o cul-

to a Jesus Eucarístico. O local recebe semi-

naristas de outros estados (os Pequenos Ir-

mãos do Santíssimo Sacramento), que che-

gam a passar um ano hospedados em aloja-

mentos pertencentes à igreja. 

A Paróquia Salvador do Mundo também 

desenvolve trabalhos sociais, com o objetivo 

de unir as famílias e incentivar os jovens, mú-

sicos, equipes de pastorais e a comunidade 

em geral a fazer parte da igreja e amar a Je-

sus. Além da edificação principal, o espaço 

conta ainda com as capelas de São Mateus, 

São Paulo Apóstolo e Nossa Senhora de Fá-

tima e São José. 

igrejinha criada pelos padres 
carmelitas resiste há mais 
de três séculos em Guaratiba

O RIO 
bENTO

Paróquia São Salvador do Mundo
Estrada da Matriz, 6.496 – Guaratiba
Tel.: (21) 4109-0769
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santuário no 
Catumbi traz para 
o Rio um pouco 
do estilo gótico 
parisiense

O Santuário Nossa Senhora da 
Salette sobressai por seu imponen-

te estilo gótico num dos bairros mais 

antigos da cidade, o Catumbi. A tor-

re pontiaguda e a estrutura da nave 

fazem com que o olhar dos passan-

tes seja conduzido para o céu. No in-

terior, a beleza desponta nas linhas 

das colunas, nos arcos em forma de 

ogiva e na cor dos vitrais – cerca de 

90, todos originais, provenientes de 

Paris. A pedra fundamental foi insta-

lada em 1914, pelo padre Clemente 

Henrique Moussier, primeiro missio-

nário saletino no Brasil (seu corpo es-

tá sepultado em uma urna na entra-

da do santuário). 

A história da igreja remonta à 

aparição de Nossa Senhora, em La 

Salette, nos Alpes da França, em 19 

de setembro de 1846. A divinda-

de trazia em seu peito uma cruz e, 

em um braço desta, um martelo e, 

no outro, um alicate. O martelo re-

presentava o pecado dos que pre-

nOSSA SenhORA, 
ROGAI POR NÓS!
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garam Cristo na cruz, e o alicate, as 

orações do povo para que, retiran-

do-se os pregos, Jesus fosse alivia-

do um pouco de suas dores. 

A mensagem principal da padro-

eira do santuário gira em torno da 

importância da penitência, para que 

todos busquem se livrar dos peca-

dos mortais. A paróquia é tão queri-

da pelos moradores que vem sendo 

restaurada, desde 2004, com a aju-

da da comunidade. 

Santuário Nossa Senhora da Salette 
Segunda a sábado, das 7h às 12h  
e das 17h às 19h
Rua Catumbi, 78 – Catumbi
Tel.: (21) 2502-1564
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TeMPLos

Ritos chineses 
originários em 600 a.C 
são revividos no  
Cosme Velho

TRAnSpARÊnCIA 
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Num belo casarão no Cosme Ve-

lho, o mestre Wu Jyh Cherng, nas-

cido em Taiwan, fundou em 1991 a 

Sociedade Taoísta do Brasil. No 

chamado Templo da Transparência 

Sublime, desenvolvem-se as vivên-

cias dessa tradição religiosa origi-

nada na China, como meditação, tai 

chi chuan (arte marcial), estudo do I 

Ching e astrologia. Seu livro funda-

dor, o Tao Te Ching, foi escrito por 

Lao Zi, cerca de 600 a.C.

O sistema filosófico milenar bus-

ca a liberdade da mente, unida a 

uma prática individual – cada pes-

soa alcança um resultado diferen-
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te em sua oração, mantra ou devo-

ção. Para isso, seguem-se os ensi-

namentos alicerçados na harmonia 

entre a vida humana e o tao, tradu-

zido como caminho ou força motriz 

por trás de tudo o que existe. Can-

ções e mantras são entoados em 

um cenário composto por águas, ta-

lismãs, espadas e incensos. 

Os rituais do templo visam, princi-

palmente, o aumento da performan-

ce na meditação, devoção ao Sa-

grado, estabilidade emocional, pro-

teção e longevidade. Os atos bási-

cos são os da Purificação, Oferen-

da e Distribuição. O primeiro ocorre 

entre as cinco e sete horas da ma-

nhã, quando nasce a energia Yang, 

Alegre e descontraído, o segun-

do rito acontece por volta das 12h, 

em agradecimento a retribuição à 

egrégora taoísta e, também, em ce-

lebração ao Dia das Divindades, em 

meio a oferendas de flores, frutas, 

velas, incensos e chás. Já a prática 

da Distribuição, no período em que 

o dia está anoitecendo, é dedicada 

aos ancestrais e aos mortos de um 

modo geral. As celebrações são en-

comendadas pelos sacerdotes para 

pedir proteção, compaixão e a sal-

vação de entidades inferiores. 

canções e 
mantras  
são entoados 
em um cenário 
comPosto 
Por águas, 
talismãs, 
esPadas  
e incensos

momento ideal a que se dirijam aos 

céus petições para que todos os par-

ticipantes recebam benefícios em 

quaisquer áreas que necessitem.

Sociedade Taoísta do Brasil
Rua Cosme Velho, 355 – Cosme Velho
Tel.: (21) 2205-1272
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VeRde Rio

Quase um quintal das casas no en-

torno – assim é o Parque do Martelo. 

Desconhecido da maior parte dos ca-

riocas, o refúgio verde em meio à ci-

dade nasceu do empenho dos mo-

radores da região, que administram o 

área de mata densa e 
programação ambiental 
variada no humaitá

BOSQue 
ENCANTADO
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de obter informação sobre as condi-

ções dos caminhos. A dica é conferir 

na página do Facebook a programa-

ção completa de atividades. 

cal. Piqueniques e aniversários infan-

tis, além de outros eventos, podem 

ser promovidos ali, desde que reser-

vados com antecedência: a procura 

é grande! Existem ainda duas trilhas 

que oferecem uma bela vista para 

o Cristo Redentor, a Lagoa e o mar 

de Ipanema. Deve-se, porém, pro-

curar o zelador do parque, no intuito 

Parque do Martelo
Segunda a sábado, das 8h30 às 13h45;  
domingos e feriados, das 9h às 14h
Rua Miguel Pereira, 41 – Humaitá
Tel.: (21) 2527-0177

local por meio da Associação de Mo-

radores do Alto Humaitá (AMAH). O 

portão de madeira não deixa antever 

os 16 mil metros quadrados de mata 

densa do local, que conta ainda com 

parquinho para crianças e equipa-

mentos de ginástica, além de uma ex-

tensa agenda de atividades.

O nome foi escolhido em home-

nagem ao sapo martelo, que costu-

mava habitar a região. Não é mais 

possível encontrá-lo, mas a área per-

manece o lar de outros animais co-

mo o macaco prego, miquinhos, 

borboletas, calanguinhos, maritacas, 

tucanos e inúmeros pássaros. A flo-

ra também não deixa nada a dever, 

com diversas espécies nativas e ár-

vores frutíferas, entre elas goiabeira, 

jaqueira, tangerineira, abacateiro, li-

moeiro, mangueira, bananeira, jabu-

ticabeira, cajueiro e mamoeiro. 

Um dos principais projetos é a 

horta comunitária, mantida com o 

apoio de voluntários que participam 

de um mutirão mensal organizado 

pela AMAH. Tanto a hortinha quan-

to as plantas do parque são aduba-

das pelo composto orgânico produ-

zido in loco. No pátio de composta-

gem já foram tratadas mais de 50 to-

neladas de resíduos, evitando-se, as-

sim, a emissão de mais de 38 tonela-

das de CO2. Para completar, às quin-

tas-feiras acontece uma feira de pro-

dutos orgânicos. 

As crianças se esbaldam no par-

quinho, com um brinquedão de ma-

deira em formato de casinha, escor-

regador, balanço, gira-gira, casteli-

nho e cavalinhos de plástico. Ativida-

des de contação de histórias e musi-

calização para bebês também são, 

esporadicamente, promovidas no lo-
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jacaré-de-papo-
amarelo é símbolo de 
reserva de 1,5 milhão 
de m² no Recreio

ReSTInGA e 
mANGUEZAl

No Parque Municipal Ecoló-
gico de Marapendi – inaugurado 

em 1978, numa área de 1,5 milhão 

de m2, que se estendem pela fai-

xa litorânea entre as Avenidas Ser-

nambetiba e das Américas –, man-

guezal e restinga convivem em per-

feita harmonia. Enquanto no man-

gue as plantas crescem em meio 

à água doce ou salgada, a restin-

ga compõe-se por faixas de areia e  
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Parque Municipal Ecológico de Marapendi
Terça a domingo, das 8h às 17h 
Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, entre 3.600 e 
4.252 – Recreio dos Bandeirantes 
Tel.: 2497-7088

terra que podem ser cobertas pela 

maré cheia. 

Além da riqueza de sua flora e 

ecossistemas nativos, o parque con-

ta com uma fauna diversificada, que 

pode ser apreciada de perto pelos 

frequentadores. Afora o jacaré-de- 

papo-amarelo, símbolo do local, bi-

chos-preguiça, garças, tucanos-de-

bico-preto e jacupembas (aves de 

porte médio e plumagem escura) 

também batem ponto na área. Para 

observar os animais, o fim de tarde 

é um excelente horário, mas não se 

esqueça de passar o repelente!

A partir da sede, o visitante po-

de caminhar por duas trilhas leves, 

bem sinalizadas e com árvores cen-

tenárias altas – como jacarandás 

e pinheiros-do-paraná –, o que ga-

rante uma providencial sombrinha 

nos dias de muito calor: a Jacum-

ba, com 400 m de extensão, e a Bor-

boleta, com 950 m. Também se po-

de fazer um piquenique, levar as 

crianças para brincar no playgrou-

nd e conhecer o Centro de Refe-

rência em Educação Ambiental de 

Marapendi, que reúne informações 

sobre a fauna e a flora da região e 

mantém uma extensa programa-

ção cultural com exposições, ofici-

nas de artesanato e exibições de fil-

mes. Há, ainda, um pequeno cami-

nho que dá acesso à Lagoa de Ma-

rapendi. A vista é espetacular – ce-

nário ideal para o grand finale de um 

agradável passeio em família. 

afora o jacaré-
de-PaPo-amarelo, 
bichos-Preguiça, 
garças, tucanos-
de-bico-Preto e 
jacuPembas também 
batem Ponto na 
área
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Criado a partir do conceito de 

não interferência na paisagem, o 

Parque Municipal Sérgio Bernar-
des reina em sua elegância discreta 

no final do Leblon. Unidade de con-

servação da natureza, ocupando 

uma área de 390 mil metros quadra-

dos, o local conta com seis mirantes 

que oferecem visões privilegiadas 

de pontos como o Cristo Redentor, 

Lagoa Rodrigo de Freitas, Jóquei 

Club, Ilhas Cagarras e o manto ver-

de do Maciço da Tijuca. 

Aberto em 1992, homenagean-

do o saudoso arquiteto carioca Sér-

seis mirantes em meio a bioma 
da Mata Atlântica se destacam 
em reserva no Leblon
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futebol e uma luneta de observação 

terrestre completam as atrações 

desse recanto a ser mais explorado 

por cariocas e visitantes da cidade. 

o ParQue tem bioma natural  
da mata atlântica, com esPécies 
como Pau-brasil, cambará,  
Pau-jacaré e guaPuruvu

gio Bernardes, o parque tem bioma 

natural da Mata Atlântica, com es-

pécies como pau-brasil, cambará, 

pau-jacaré, guapuruvu, palmito-ju-

çara, aroeira, cajá-mirim e ipês. Lá, 

podem ser avistados tucanos-de-

bico-preto, caxinguelês, saíras-se-

te-cores, almas-de-gato, gambás, ji-

boias e jacupembas, entre outros 

componentes da fauna nativa. 

Para aproveitar o passeio ao má-

ximo, a dica é seguir a trilha Janela 

do Céu, que leva a um belo mirante, 

com aproximadamente 1,1 km de 

extensão. Trata-se de uma caminha-

da leve, recomendada para todas as 

idades, com sinalização informativa 

e de identificação de espécies do 

bioma local. Há, também, um anfite-

atro e uma arena, destinados a ativi-

dades culturais. 

Em 2011, o parque tornou-se au-

tossuficiente, ao receber um sistema 

de energia solar, com painéis que 

abastecem a sede e os equipamen-

tos, e a instalação de um banco de 

baterias especiais capaz de manter a 

energia por três dias. Ainda na pega-

da ecológica, ele dispõe de uma Sa-

la do Meio Ambiente, onde são de-

senvolvidas ações de educação am-

biental. 

O local foi escolhido pela com-

panhia Air France para a construção 

do memorial em homenagem às ví-

timas da queda do avião que fazia o 

voo AF-447, em 2009. Inaugurado 

dois anos depois, o monumento foi 

criado pelo arquiteto Ricardo Villar 

em material translúcido, onde estão 

gravadas 228 andorinhas – número 

de mortos no acidente. Uma escul-

tura projetada por Oscar Niemeyer, 

parquinho infantil, lago, campo de 

Parque Municipal Sérgio Bernardes
Terça a domingo, das 8h às 17h 
Acesso pela Rua Aperana – Leblon
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Pouca gente sabe, mas foi no  

local onde está situado o Parque 
Recanto do Trovador que nasceu 

o famoso “jogo do bicho”, atividade 

hoje considerada ilícita, embora te-

nha se disseminado pelas ruas do 

Rio no século passado. Ali funcio-

nava o Jardim Zoológico de Vila Isa-

bel, bancado pelo regime imperial. 

Com a Proclamação da República, 

em 1889, a direção do Zoo ideali-

zou um jogo que gerasse recursos 

para mantê-lo em funcionamento. 

Os animais eram representados por 

números e cada ingresso ao parque 

Parque funcionou 
como zoológico e 
inspirou a criação do 
jogo do bicho

OÁSIS eM 
vILA ISABeL 

dava direito a um bilhete para con-

correr a prêmios. 

Mesmo se tornando popular, o 

jogo não reverteu dinheiro suficiente 

para a operação do Zoológico, que 

fechou os portões definitivamen-

te em 1940. O espaço permaneceu 

abandonado durante até que, em 

1958, foi reaberto como Parque Vi-

veiro de Vila Isabel, convertendo-se 

no Recanto do Trovador, em 1967. 

O passado sobrevive ainda hoje 

na preservação da primeira parte do 

gradil original do Campo de Santana 

e no portão executado nas renoma-

das Fundições Val d’Osne, na Fran-

ça. A área verde é uma espécie de 

quintal do vizinho Morro dos Maca-

cos e serve de opção para que mo-

radores do entorno pratiquem exer-

cícios físicos e usufruam de momen-

tos de lazer. Os visitantes podem 

desfrutar de uma área de 35 mil me-

tros quadrados com playgrounds, 

dois campos de futebol em grama 

sintética, rampa de skate, pistas de 

corrida e de patinação e piscina.  

Dentro dos limites do parque, foi 

construída a Vila Olímpica Artur da 

Távola, com capacidade para aten-

der 2.500 pessoas em modalida-

des como natação, hidroginástica, 

balé, dança do ventre, judô, caratê, 

futebol, basquete e atletismo. Além 

das áreas de lazer, a remodelação 

do Parque Recanto do Trovador in-

cluiu a instalação de uma Academia 

da Terceira Idade (ATI), com equipa-

mentos públicos para a realização 

de atividades físicas. 

Parque Recanto do Trovador
Todos os dias, das 7h às 18h
Rua Visconde de Santa Isabel, 274 – Vila Isabel
Tel.: (21) 2278-5701 
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A VIRADA DO ANO
 É DIA 31 DE DEZEMBRO.

A VIRADA DO RIO 
É TODO DIA.

MAIS
QUE UM DESTINO

TURÍSTICO,
O DESTINO

DO RIO
É SER FELIZ.

SORRISO: A MARCA DO RIO
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