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Em momentos como este, em que 

vem à lume uma nova edição do já 

agora histórico Almanaque Carioqui-

ce, que se destina a afagar o orgulho 

que nós e todo o Brasil acalentamos 

pela cidade de São Sebastião, cumpro 

um dever. E, mais que isso, o prazer de 

saudar uma possibilidade que, todos 

que amamos o Rio, aguardamos por 

uma década. 

Ou seja, a volta do Canecão às que-

bradas do Rio musical, do Rio que sem-

pre se nutre de eventos, do Rio de seus 

artistas, cantores e músicos, do frisson 

dos grandes palcos, da alegria certeira 

que esse conjunto de feitiços sempre 

despejou na gente carioca, no Brasil 

todo, e nos plasmou na fatalidade de 

sermos felizes. Eufórico pela novidade, 

eu vou de imediato ao assunto. 

Já está em exercício acadêmico-

administrativo a promissora reitora da 

Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro (UFRJ). A quem já está cabendo 

os trabalhos de recuperação da mais 

afamada casa de espetáculos deste 

país por quase 40 anos. As linhas que 

se seguem são mais um suspiro de es-

perança do que qualquer outro senti-

mento. Até porque ao Instituto Cravo 

Albin foi doado o precioso acervo do 

Canecão logo que a casa de Botafogo 

foi fechada. Este bem cultural é procu-

radíssimo por toda espécie de pesqui-

sadores e produtores, que nos asse-

diam e chegam de distâncias geográ-

fi cas insuspeitadas.

Registro que se impõe fazer de ime-

diato uma observação amorosa para 

evitar mal entendido. Venero a minha 

Universidade, a sempre saudosa Facul-

dade Nacional de Direito da Universi-

dade do Brasil, plantada no casarão do 

Largo do Caco. Portanto, jamais terei 

qualquer palavra senão de amor à mi-

nha inestimável FND da UB.

Eu assisti no Canecão a momentos 

inesquecíveis da história da canção e 

do teatro brasileiros. A começar pela 

noite de inauguração da Casa, quando 

ainda era uma choperia – daí o nome 

Canecão. Por 40 anos, apresentaram-

se ali espetáculos musicais e teatrais 

que fazem parte da história afetiva do 

Rio e do show business internacional. 

Eu mesmo dirigi alguns espetáculos 

para o Canecão, como o hoje antoló-

gico Prêmio Shell para Martinho da Vi-

la. E posso testemunhar que raras ca-

sas foram tão boas para se trabalhar e 

se produzir peças culturais de alta qua-

lidade e refi namento.

Em 1999, a notícia me alarmou: O 

Canecão estaria com os dias contados, 

já que a UFRJ pretendia ter o imóvel de 

volta para ali construir outra coisa. Ain-

da naquele ano, o tombamento do Ca-

necão pelo Inepac estadual – por cons-

tituir ponto essencial de referência e de 

afeto público do Rio – decorreu do fa-

to de um abaixo-assinado (que ideali-

zei) ter-se tornado conhecido ao rece-

ber assinaturas de gente do porte, en-

tre outros, de Barbosa Lima Sobrinho, 

Antônio Houaiss, Chico Buarque, Os-

car Niemeyer e Bibi Ferreira.

A questão foi que a UFRJ, alegan-

do que o Canecão pagava pouco, re-

tomou-o. Há que se observar aqui um 

detalhe fundamental: a Casa, quando 
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fechada, estava totalmente montada e 

equipada para abrigar as mais de duas 

mil pessoas habituais. 

Mas – eis o desperdício, agora sen-

do corrigido – a UFRJ viu-se de súbito 

obrigada a quase abandoná-la à pró-

pria sorte pela sucessão de crises fi -

nanceiras. Seria razoável se não se ob-

servassem dois itens básicos: o primei-

ro é que um ponto de referência – tom-

bado exatamente pela ação contínua 

de shows nacionais e internacionais 

– deveria ser respeitado. E o segundo: 

uma Universidade não poderia mesmo 

disputar bilheterias envolvendo show 

business com empresários de espetá-

culos. Mas, sim, chamá-los à mesa de 

negociação e redefi nir valores. Os es-

píritos dos professores mais atentos e 

sensíveis, luminares da maior universi-

dade pública do Brasil, certamente se 

acanharam muito, tanto quanto eu sou-

be, em se verem necessitados a desati-

var um ponto de referência que por 40 

anos assegurou palco, prestígio e em-

prego aos artistas do Brasil. 

Portanto, caberá à nova reitora e seu 

Conselho Universitário, com possível 

ajuda do governo do Estado, defi nirem 

se a celebérrima casa de shows, hoje 

muitíssimo avariada, voltará a ser entre-

gue a um novo empresário do ramo cul-

tural. Um espaço como o Canecão es-

tará sempre na cabeça, no sonho e na 

esperança de todos os artistas. E tam-

bém de nós, sonhadores inveterados 

com o urgente resgate do Rio. 
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EXPANSÃO 
À VISTA

Fundado em 2001, o Instituto Cultural 
Cravo Albin (ICCA) nasceu com a missão 

de gerar as confi gurações necessárias para 

recepção, guarda e manutenção de registros 

culturais, em especial os dedicados à Música 

Popular Brasileira, e de constituir uma referên-

cia na prestação desses serviços. Os precio-

sos materiais, que chegam frequentemente à 

sede, passam por higienização, catalogação 

e acondicionamento em locais adequados.

Uma equipe de especialistas – composta 

por museólogos, bibliotecários e musicólo-

gos – trabalha focada em criar as condições 

propícias à manipulação dessas pérolas e 

viabilizar o acesso de pesquisadores a elas. 

O projeto de preservação utiliza metodologia 

técnico-científi ca, dentro de normas interna-

Parte da coleção de 
MPB migrará para novo 
centro cultural no Norte 
Fluminense
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compartilhamento da guarda de joias do patrimônio artís-

tico carioca. Como está acontecendo agora, com a trans-

ferência do acervo técnico intitulado “Coleção Cravo Al-

bin da MPB” para São Fidélis, a 53 quilômetros de Cam-

pos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A boa nova é a inauguração, em 2020, do Centro Cul-

tural Cravo Albin-Abreu, na Usina Pureza, um engenho 

canavieiro de 1885, sob o controle do Grupo MPE Enge-

nharia e Soluções desde 1999. Há mais de sete anos, a 

unidade foi desativada e convertida em museu-escola. 

No bonito vale à margem do rio Paraíba do Sul, o novo 

espaço representa uma iniciativa do empresário Renato 

Abreu, presidente do Grupo. 

Para São Fidélis migrará um grande objeto de cobi-

ça: toda a coleção do Canecão doada pela família Priolli 

ao ICCA, composta por fotografi as, recortes de imprensa, 

roteiros de shows e mais um vasto arquivo documental. 

“Temos um tesouro que ainda está por ser tratado conve-

nientemente. É o que faremos, tanto com ajuda da aliada 

de sempre, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro (Faperj), que já promoveu as primeiras 

intervenções, quanto com o apoio do nosso novo parcei-

ro privado, Renato Abreu”, adianta Cravo Albin.  

Ele arremata: “O compartilhamento de nosso acervo 

com o novo espaço cultural promoverá a irradiação da 

pesquisa em torno da cultura musical brasileira também 

ao Norte Fluminense. Estamos bastante animados com 

essa movimentação, que imprimirá um fôlego adicional 

ao trabalho que vimos desenvolvendo ao longo de tanto 

tempo. Bem-vindo 2020!” 

cionais, de modo a assegurar o tratamento apropriado do 

valioso patrimônio de que ICCA é depositário.

Os vários ambientes do Instituto são o paraíso para 

os afi cionados pela música brasileira. Seus cerca de três 

mil metros quadrados armazenam discos de vinil, vitrolas, 

documentos textuais, fotografi as, recortes de jornais e re-

vistas, roteiros de programas de rádio e gravações histó-

ricas (a exemplo de um encontro entre Pixinguinha, Tom 

Jobim e Vinicius de Moraes no Clube de Jazz e Bossa), ví-

deos com depoimentos diversos, indumentárias, troféus, 

quadros, gravuras, esculturas e até mobiliário de época. E, 

joia da coroa, o arquivo fonográfi co, composto por aproxi-

madamente 60 mil discos de 12, 10 e 8 polegadas; duas 

mil fi tas sonoras em rolo; 700 em cassete; e cinco mil CDs.

Além do primoroso acervo acumulado ao longo da 

vida de seu patrono, Ricardo Cravo Albin, o ICCA conta 

com o auxílio de muitos parceiros. São coleções precio-

sas e raríssimas – à imagem das doadas por Mário Priolli 

(todo o acervo do Canecão), Nélida Piñon e Geraldo Ca-

sé, entre mais de 100 beneméritos nesses quase 20 anos 

de existência. 

Depositário das esperanças de preservação de um a 

um dos que lhe entregam suas coleções, o Instituto tem 

a responsabilidade ética de ajudar a ampliar o projeto de 

conservação da nossa memória. Para que se tenha uma 

ideia do prestígio e da confi ança do ICCA junto aos co-

lecionadores particulares, um arquivo completo de duas 

toneladas de discos foi cedido pela herdeira de uma rá-

dio desativada no município paulista de Guaratinguetá; 

assim como uma maleta contendo vestimenta de show 

das Frenéticas, entregue por Leiloca; além de roupas de 

Emilinha Borba e Marlene; até um par de sapatos de Car-

mem Miranda, doado pela irmã Aurora.

As sempre bem-vindas contribuições fazem da bela 

edifi cação ao sopé do morro da Urca – com vista estonte-

ante da Baía de Guanabara – uma espécie de museu da 

MPB. Mas, mesmo espaçosa em seus vários níveis, emol-

durada pela exuberância da Mata Atlântica, a casa que 

marca o início da Avenida São Sebastião às vezes fi ca pe-

quena. É quando bate às suas portas mais um expressi-

vo volume de peças preciosas, a exigir o devido cuidado 

quanto a seu armazenamento e conservação. 

Nessas horas, o incansável diretor Ricardo Cravo Albin 

precisa recorrer a instituições e empresas amigas para o 

“ESTAMOS BASTANTE 
ANIMADOS COM ESSA 

MOVIMENTAÇÃO, 
QUE IMPRIMIRÁ UM 

FÔLEGO ADICIONAL AO 
TRABALHO QUE VIMOS 

DESENVOLVENDO AO 
LONGO DE TANTO TEMPO”

RICARDO CRAVO ALBIN

PRESIDENTE DO ICCA
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ALBA ZALUAR 

Fazenda Culinária 
promove infl uências 
étnicas na biodiversidade 
brasileira
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Se você nunca foi ou se deseja voltar ao Museu do 
Amanhã, que tal empreender a odisseia ultramoder-

na pelo fi ltro de Alba Zaluar? Na visão da antropóloga, 

ele mudou não só o movimento da Praça Mauá como 

o contexto da divulgação científi ca. A instituição-âncora 

do programa municipal de revitalização da Região Por-

tuária nasceu em 2015, numa área verde de 30 mil me-

tros quadrados.

“O Museu veio para popularizar as descobertas cien-

tífi cas importantes, principalmente na área da Cosmolo-

gia e do Meio Ambiente. A instituição tem coleta de da-

dos em tempo real sobre o clima e a população por meio 

de agências espaciais e das Nações Unidas. As preocu-

pações com os recursos naturais do planeta começam a 

partir da própria construção do museu”, reporta Alba. 

Esse é um lado pouco conhecido do público. O pro-

jeto, do espanhol Santiago Calatrava, foi inspirado nas 

bromélias do Jardim Botânico. O prédio não poderia ul-

trapassar 20 metros de altura, de modo a não afetar a vi-

são das construções históricas no entorno. O desenho 

das janelas buscou enquadrar referências como o Mos-

teiro de São Bento, o Morro da Conceição e o edifício A 

Noite. A concepção sustentável incluiu a execução da 

cobertura por meio de aletas revestidas por painéis fo-

tovoltaicos. Grandes estruturas de aço – à imagem de 

espinhas de peixe que se movem como asas segundo 

a direção dos raios solares – captam cerca de 10% da 

energia total utilizada pelo museu. 

 A professora chama a atenção para um importan-

te objeto etnográfi co exposto no museu: uma grande 

churinga feita de madeira, instrumento com signifi cado 

simbólico para tribos aborígenes da Austrália. “As inscri-

ções no objeto remetem às ligações entre o passado, o 

presente e o futuro, e seus desenhos se adequam à pro-

posta da exposição principal. Um aspecto interessante é 

que a churinga está dentro de uma construção em for-

ma de oca, típica de indígenas do Brasil.” 

Após o tour tecnológico, vá até a Fazenda Culinária – 

com entrada independente do acesso principal do Mu-

seu –, um restaurante-escola que promove as infl uências 
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Museu do Amanhã
Praça Mauá, 1 – Centro 

étnicas que formam a cultura e a biodiversidade brasi-

leiras. Com estantes cobertas por livros da gastronomia 

mundial, o bistrô propõe de entrada bolinho sertanejo 

(feijão vermelho, carne seca e queijo) e panelinha de co-

gumelos cremosos com tomilho e torradas de pão árabe. 

De saladas, a Nossa Caesar leva gorgonzola, casta-

nhas e tostada de pão de fermentação lenta; e a Orixás, 

folhas verdes, acarajé de feijão fradinho com vatapá de 

abóbora e vinagrete de quiabo. Entre os pratos principais, 

sobressaem o arroz de taioba e lulas com leite de coco e 

perfume de gengibre e a moqueca do ateliê (fi lé de pei-

xe, banana, coco tostado, pimentões e farofa de dendê). 

De sobremesa, pudim da fazenda (com paçoca de amen-

doim) e bolinho de fubá (com caramelo de rapadura e to-

que cítrico). Esse aconchego de comfort food é um toque 

de classe para pensar com carinho no futuro.
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ITAMARATY CARIOCA

Instituição guarda um 
valioso acervo sobre 
o mundo das relações 
exteriores 

ANNA MARIA TORNAGHI

Personagem emblemática da vida social do Rio, com 

incursões no jet set internacional, Anna Maria Tornaghi 

sempre conviveu no meio cativante dos embaixadores. 

E não hesita em apontar o Museu Histórico e Diplo-
mático (MHD) como uma bela construção oitocentis-

ta a que pouco nos atentamos no corre-corre do Cen-

tro. Situado no imponente Palácio do Itamaraty – sede 

do Ministério das Relações Exteriores até 1970 –, a insti-

tuição guarda um valioso acervo sobre o universo da di-

plomacia brasileira.

“Inaugurado em janeiro de 1957, o MHD ocupa boa 

parte do Palácio, fundado em 1854. Lá, o visitante tem 

uma ideia de como era por dentro uma residência no sé-

culo XIX, em amplos espaços com mobiliário, obras de 

arte e peças decorativas de época. O destaque vai pa-

ra o suntuoso salão de baile e a sala de jantar, ostentan-

do um raro papel de parede pintado à mão e uma gran-

de mesa voltada ao terraço, de onde se aprecia o deslum-

brante pátio interno. É possível passear pelo jardim, orna-

mentado por palmeiras imperiais seculares e um espelho 

d’água, com direito a observar o balé dos cisnes”, descre-

ve a promoter.

O Museu, na verdade, fora instituído em 1955, por ini-

ciativa do então ministro das Relações Exteriores José 

Carlos de Macedo Soares. Nascia com a função de guar-

da e exposição pública de móveis, objetos, alfaias e do-

cumentos de valor histórico, artístico e diplomático que 

formavam o patrimônio do Palácio do Itamaraty. E que, 

assim, expressavam fatos, tradições e personagens emi-

nentes da vida nacional. Sua inauguração, pouco mais de 

um ano depois da publicação do decreto que o instituiu, 

fez parte da celebração do primeiro aniversário do gover-

no Juscelino Kubitschek.

A partir da transferência da sede do Ministério do Rio 

para Brasília em 1970, o MHD foi fechado. A reabertura 

só ocorreria em 1982, após obras de reforma e reconsti-

tuição do acervo. Entre suas competências administrati-

vas, coube a identifi cação e a repatriação de objetos de 

valor histórico encontrados em postos diplomáticos no 

exterior. Em 1986, chuvas fortes danifi caram o Palácio, e 

o museu precisou fechar mais uma vez para obras, rea-

brindo oito anos depois.

A edifi cação neoclássica tornou-se a primeira sede da 

Presidência da República de 1889 a 1898, quando foi ce-

dida ao Ministério das Relações Exteriores. Conservan-

do até hoje a arquitetura original, abriga, além do MHD, 
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Museu Histórico e Diplomático
Avenida Marechal Floriano, 196 – Centro
Tel.: (21) 2253-2828

a biblioteca; o Arquivo Histórico, que abran-

ge documentos trazidos pela Secretaria dos 

Negócios Estrangeiros da Coroa Portuguesa, 

transferida com D. João VI ao Brasil, em 1808; 

o Centro de História e Documentação Diplo-

mática; e o Escritório de Representação do 

Ministério das Relações Exteriores. E, ainda, 

a mapoteca histórica, a mais importante do 

gênero na América do Sul, com mais de 30 

mil peças, entre cartas náuticas, atlas e glo-

bos. “Vale a pena conhecer esse tesouro da 

nossa diplomacia”, garante Anna Tornaghi, a 

eterna embaixadora do Rio.
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Em março de 2016, o revigoramento da Praça Tira-

dentes ganhou um superfôlego com a abertura do Cen-
tro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro 
(CRAB). Desde então, o retrofi tado conjunto arquitetôni-

co onde se instalou tem sido um endereço especial. “É a 

grande vitrine do Rio de Janeiro para a valorização das 

obras artísticas regionais e um polo multicultural conec-

tado a outros segmentos da economia criativa, como 

VITRINE 
MULTICULTURAL

Galerias modernas de solar do 
século XVIII revitalizam o antigo 
Largo do Rossio

ANTÔNIO ALVARENGA
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Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB)
Praça Tiradentes, 69/71 – Centro
Tel.: (21) 3380-1850

design, moda, arquitetura, literatura, audiovisual e as no-

vas mídias”, defi ne o presidente da Sociedade Nacional 

de Agricultura (SNA), Antônio Alvarenga.

Construído no antigo Largo do Rossio, nascedou-

ro das atividades culturais na cidade, em fi ns do século 

XVII, o ex-Solar Visconde do Rio Seco representa a mais 

longeva edifi cação da área. Abrigou, no Segundo Impé-

rio, a Secretaria de Estado e dos Negócios do Interior e, 

após a Proclamação da República, o Ministério da Justiça 

até 1930. Tombado pelo Iphan e pelo Inepac, o hoje imó-

vel da municipalidade chama a atenção pelas elegantes 

linhas da fachada neoclássica, em harmônico contraste 

com as novas e arrojadas galerias do interior.

“O restauro e a requalifi cação, ao longo de dois anos, 

dos três prédios históricos contíguos tornaram o CRAB 

um lugar âncora no Corredor Cultural do Rio Antigo, ati-

vando o comércio e o lazer através do artesanato. Pela 

sua importância no processo de revitalização da Praça Ti-

radentes, o espaço recebeu o prêmio Arquitetura de Edi-

fi cações do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) e, por 

duas vezes, o certifi cado de excelência do Trip Advisor, 

concedido no mundo todo a estabelecimentos do setor 

de turismo que prestam um serviço de alta qualidade”, 

ressalta Rony Oliveira, diretor-gerente da instituição.

Em seus 4,5 mil metros quadrados, o CRAB acolhe ex-

posições de peças vindas de todo o país, ofi cinas, cursos, 

workshops, palestras, debates e shows. Os ambientes de 

convivência, incluindo auditório de 100 lugares, midiate-

ca (com acervo físico e digital), praça interna e café-bis-

trô, foram projetados para fomentar o intercâmbio de co-

nhecimentos, pesquisas e experimentações. E há a pre-

ocupação em manter um diálogo permanente com os 

demais equipamentos culturais da região. 

“É importante que as pessoas, principalmente os mo-

radores do Rio, conheçam esse lugar tão especial para a 

memória da arte popular. Ao servir de canal de divulga-

ção do artesanato brasileiro, também renovamos nossa 

identidade cultural a cariocas e turistas. O CRAB e a Pra-

ça Tiradentes unem lazer, história e negócios. Queremos 

participar ainda mais do processo de revitalização local, 

por meio de parcerias com os comerciantes e espaços 

culturais vizinhos”, adianta Rony. O entorno, composto 

por teatros, casas de samba, gafi eiras, bares e restauran-

tes tradicionais, penhoradamente agradece. 

CARIOCAS DE HOJE
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ANTÔNIO HOUAISS

Dicionarista nomeia delícia do mar 
em restaurante secular na Praça XV

SINÔNIMO 
DE PEIXADA

Terá sido a fachada em azulejos bran-

cos, estampados com uma sopa de letrinhas 

azuis formando o nome da casa, o imã que 

primeiro capturou a atenção do mestre das 

palavras? A pergunta não passa de uma brin-

cadeira, mas o fato é que o Rio Minho foi um 

dos restaurantes preferidos de Antônio Hou-

aiss. Exigentíssimo em relação às duas lín-

guas – a Flor do Lácio e a das papilas gusta-

tivas –, o fi lólogo tornou-se um cliente tão as-

síduo que dava até pitacos na cozinha. Seu 

nome inclusive batiza uma peixada especial, 

com camarões grandes, açafrão e batatas. 
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vard Olímpico em 2016. Após três gerações de proprie-

tários lusos, a casa, cujo nome homenageia as águas di-

visórias entre Portugal e Espanha, está desde a década 

de 80 nas mãos do galego e chef Ramon Dominguez.

Embaixador informal do Rio Minho, Antônio Houaiss 

também atuou ofi cialmente como vice-cônsul do Brasil 

em Genebra, passando ainda por postos diplomáticos 

nos Estados Unidos, Grécia, República Dominicana e Ru-

anda. Depois de exercer o cargo de Ministro da Cultura 

no governo Itamar Franco, o gourmand presidiu a Acade-

mia Brasileira de Letras (ABL), onde ocupou a cadeira 17. 

Filho de um casal de imigrantes libaneses radicados no 

Rio, morreu em 1999, deixando uma herança enciclopé-

dica sob a forma do Dicionário Houaiss da Língua Portu-

guesa e o Vocabulário Ortográfi co da Língua Portuguesa 

da ABL – títulos de um tesouro incalculável. 

Rio Minho
Rua do Ouvidor, 10 – Centro
Tel.: (21) 2509-2338

A República do Brasil nem fora ainda proclamada e 

o mais antigo restaurante da cidade já havia aberto as 

portas na Praça XV, em 1884. Sabe lá o que é ostentar 

como patrono o ilustre Barão do Rio Branco, outro perso-

nagem que nomeia uma peixada do cardápio? Pois o mi-

nistro das Relações Exteriores de quatro presidentes al-

moçava todo dia no Minho, onde gostava de ler jornal re-

mansosamente.

Mas antes de ir direto aos pratos favoritos do Barão 

e de Houaiss, nada melhor que beliscar a casquinha de 

cavaquinha ou a lula anelzinho ao alho. Sem pressa, é 

possível escolher outras opções de peixes, como cher-

ne com aspargos e linguado ao molho de camarão. Há 

também os tradicionais polvo com arroz e brócolis, ba-

calhau a Zé do Pipo, moquecas, mariscadas, mexilhões 

e paella, além do carro-chefe: misto grelhado de frutos 

do mar. 

Cabe destacar a especialidade mais famosa da casa, 

a Sopa Leão Veloso. Trata-se de um caldo revigorante, à 

base de cherne, camarão, cavaquinha, lula e mexilhão, 

introduzido pelo diplomata homônimo, numa adapta-

ção tropical da La bouillabaisse, da cozinha marselhe-

sa. Se ainda houver espaço para sobremesa, o pastel 

de Belém, o pudim com ameixa e as compotas de fi go, 

goiaba ou pêssego fazem bonito. Almoçar no simpático 

sobrado da Rua do Ouvidor – cujo bar anexo ao ar livre 

serve porções a precinhos mais camaradas – ganhou 

um atrativo adicional com a abertura na região do Boule-
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“Um dos visuais mais deslum-

brantes do Rio de Janeiro é o da Ma-

rina da Glória. E existe um lugar agra-

dabilíssimo para desfrutá-lo: o Xian, 

localizado na cobertura do Bossa 

Nova Mall, no Aeroporto Santos Du-

mont. A inteligência na arquitetura 

proporcionou muito requinte ao am-

biente, mas sem torná-lo opressivo 

pelo luxo. Ele tem uma elegância dis-

NAVE 
ENVIDRAÇADA

Embarque rumo à 
alta coquetelaria e 
à culinária asiática 
contemporânea

ARLETE SALLES

creta, um toque nova-iorquino e faria 

bonito em qualquer parte do mun-

do”, descreve Arlete Salles.

A superatriz pernambucana, ra-

dicada no Rio desde a década de 

1960, relata: “Já fui lá tomar drin-

ques – como o negroni – com os 

amigos e, também, comemorar o 

aniversário do meu fi lho. E preten-

do continuar voltando. Os petiscos, 
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Xian
Avenida Almirante Silvio de Noronha, 365 – Centro 
Tel.: (21) 2303-7080

a exemplo do rolinho primavera e do hot phila roll, são 

ótimos. E há uma série de pratos propícios ao comparti-

lhamento – ideais para a gente comer tudo o que é proi-

bido durante a semana”, brinca Arlete.

Por falar em negroni, a carta de bebidas, à imagem 

da vista, é de tirar o fôlego. O coquetel de origem italia-

na que agrada à atriz tem até uma degustação para cha-

mar de sua. O da casa leva gin Bombay Sapphire, cam-

pari, Carpano Punt & Mes e Cinzano 1757. O Shaken 

Sour traz o acento de Martini & Rossi, limão e claras, en-

quanto o Negroni da Fazenda valoriza o Amázzoni, gin 

maturado com amêndoa de cacau. Os fãs de espuman-

te podem encomendar o Negroni Sbagliato para curtir 

o pôr do sol. 

A extensa lista de drinques inclui nomes diverti-

dos, como Blonde Marillyn, à base da vodca france-

sa Grey Goose; Frida Kahlo, mix de Tequila 1800 añe-

jo, expresso, canela, limão cravo e pimenta habanero; e 

a nossa valente Maria Bonita, com a cachaça Engenho 

D’Ouro, de Paraty, envelhecida em carvalho. O Aperol 

Morreu calibra o aperitivo italiano à vodca Grey Goose, 

espumante, gengibre, bitters e espuma de laranja. E a 

Receita Errada dá certíssimo, ao dosar gin Bombay, Tio 

Pepe Jerez Fino e licor Chartreuse. 

Afrouxe então os cintos da alma e deixe o modo ve-

locidade máxima somente com os aviões que cruzam a 

Baía de Guanabara. É o momento da decolagem rumo 

às interessantes escalas de comes. Projetado como um 

anfi teatro envidraçado para maximizar o alcance pano-

râmico, o bar lounge-restaurante viaja pela pluralidade 

de sabores da Ásia moderna. 

As entradas – ou “Enquanto decide” – vão de Bata-

ta Xian assada com furikaki e perfume de trufas a ostras 

crocantes, empanadas com panko e maionese de wa-

sabi e molho tonkatsu. Na ala “Para compartilhar”, como 

gosta Arlete, fi guram o sushi donut (com ovas de mas-

sago, salmão e lâminas de pepino) e o satay de frango 

(marinado em páprica doce ao molho de amendoim). 

“Para continuar”, sugere o menu, chiang (peixe branco 

envolto em nori, legumes na wok, cogumelos, maçã e 

leite de coco) e camarão ao curry. Siga nas alturas a bor-

do do choux cream, doce tradicional japonês. Tudo, in-

centiva o cardápio, “para fi car ainda mais feliz”.

CARIOCAS DE HOJE
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No ano em que nossa estrela 

foi brilhar também no céu, o Alma-

naque Carioquice não poderia dei-

xar de reverenciar aquela que tanto 

fez pela cultura do Rio de Janeiro. 

Então, nada mais Beth Carvalho que 

falar sobre o Cacique de Ramos, 

sua grande paixão. Na sede de Ola-

ria, a madrinha do mais tradicio-

nal bloco carnavalesco da cidade 

protagonizou incontáveis rodas de 

samba.

Originário do subúrbio de Ra-

mos e sob a denominação relâm-

FESTA NA TABA

Tribo carnavalesca 
mantém a defesa 
das raízes culturais 
brasileiras 

pago de Homens das Cavernas, o 

Cacique foi fundado em 20 de ja-

neiro de 1961, tendo São Sebastião 

por padroeiro. A própria Mãe Meni-

ninha do Gantois abençoou o nas-

cimento da agremiação, aos pés da 

tamarineira em torno da qual brota-

vam as rodas. Conceição de Souza 

Nascimento – fi lha espiritual da ialo-

rixá baiana e mãe de Bira Presiden-

te, comandante da tribo até hoje – 

preparava todo o lado espiritual dos 

componentes por meio de precei-

tos e patuás. 

BETH CARVALHO
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A partir de 1970, o “Pagode da 

Tamarineira”, às quartas-feiras, pas-

sou a aglutinar diversos composito-

res e intérpretes ainda anônimos, a 

exemplo de Zeca Pagodinho, Arlin-

do Cruz (segundo o qual a história 

do samba se divide antes e depois 

do Cacique de Ramos), Sombrinha, 

Jorge Aragão, Almir Guineto, Luiz 

Carlos da Vila e Jovelina Pérola Ne-

gra. Ao fi nal daquela década, levada 

por Alcyr Portela, então presidente 

do Vasco, Beth Carvalho, já famosa, 

começou a frequentar o Pagode e 

a gravar músicas daquela galera to-

da: virou madrinha do bloco. 

As antigas apresentações do 

bloco chegavam a atrair mais de 

10 mil componentes que lotavam 

a Praça Onze, a Avenida Presidente 

Vargas e a Avenida Rio Branco todo 

ano. Hoje, as alas apache, carajás, 

cheyeenne, cura ressaca, coman-

che, guerreiros, tamoios e curumim 

ganham os quarteirões da Aveni-

da Chile, também no Centro do Rio, 

durante o carnaval. As fantasias, nas 

cores branca, preta e vermelha, bus-

cam a defesa e o resgate da cultura 

do índio brasileiro.

Na voz de Beth, temas de des-

fi les do bloco, como “Vou festejar” 

(Jorge Aragão, Dida e Neoci Dias) 

e “Coisinha do pai” (Aragão, Guine-

to e Luiz Carlos), se tornaram um su-

cesso retumbante em todo o Brasil. 

A segunda tocou até em Marte, es-

colhida por cientistas da Nasa para 

acionar um robô na nave Pathfi nder 

sobre a superfície do planeta ver-

melho, em 1997. 

Ao completar 51 anos, em 2012, 

a imagem peregrina de São Sebas-

tião foi levada à quadra, acompanha-

naval carioca e constituir um balu-

arte de talentos da música brasilei-

ra. E então, quer conhecer essa relí-

quia de perto? Aos domingos, a par-

tir das 17h, tem roda de samba, com 

entrada franca. Um convite irrecusá-

vel para todas as tribos.

Cacique de Ramos
Rua Uranos, 1.326 – Olaria
Tel.: (21) 98543-3821

da pelo Arcebispo do Rio, Dom Orani 

Tempesta, que rezou uma missa no 

local. O evento comemorativo ho-

menageou também Ricardo Cravo 

Albin e Haroldo Costa, que recebe-

ram diplomas das mãos de Bira. 

À época, a agremiação já havia 

sido contemplada com a Medalha 

Tiradentes da Assembleia Legis-

lativa do Estado do Rio de Janeiro 

(Alerj), por manter a tradição do car-
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BRAGUINHA

João de Barro batiza 
restaurante de cozinha 
internacional inaugurado 
nos anos 70

PITÉU 
CARINHOSO

Já reparou que a casinha do joão-de-barro é uma au-

la de engenharia? Pois em homenagem a essa vocação 

do passarinho para construtor, Carlos Alberto Ferreira 

Braga cunhou seu nome fantasia. Estudante de arquite-

tura da Escola Nacional de Belas Artes no início da déca-

da de 30, Braguinha adotou o pseudônimo para driblar 

o pai, que não queria ver a assinatura familiar impressa 

no meio musical, muito mal visto à época. E, sob a identi-

dade secreta, abandonou o curso e começou a integrar 

o Bando dos Tangarás, ao lado de Noel Rosa, Almiran-

te e Alvinho.

Foi o princípio de uma profícua carreira de composi-

tor, enfi leirando um sucesso atrás do outro. De “Carinho-

so” (com Pixinguinha) a “Pastorinhas” (com Noel), mais 

de 400 títulos adensam o repertório do autor – que des-

de pequeno costumava cantar acompanhado ao piano 

pela avó. E, se lá no início ele quis homenagear o passa-

rinho-arquiteto, foi, a seu turno, reverenciado por um es-

tabelecimento que frequentava assiduamente no Centro 

da cidade. É que o Bar do Bittencourt, após uma reforma 

que adicionou linhas refi nadas ao imóvel nos anos 70 – 

introduzindo mesas com sofás laterais, separadas entre 

si por divisórias de vidro jateado – virou o Restaurante 
João de Barro. E com direito a dois pratos batizados pe-

lo grande compositor, falecido na véspera do Natal de 

2006, aos 99 anos. 

Lá, consulte a boa carta de vinhos e aguce o apeti-

te com um velho e bom coquetel de camarão, casqui-

nha de siri ou carpaccio. A casa aposta fi rme nas sala-

das, como as do Chef (fusili, rúcula, tomate e mozarela 

de búfala); do Mar (polvo, camarão, brócolis, cebola e 

tomate); de Camarão (com batata em cubinhos, nozes, 

uvas verdes e creme de leite fresco); e de Verão (frutas 

laminadas da estação). Os carnívoros podem saborear 

um dos pratos que agracia Braguinha, o chateaubriand 

a João de Barro (grelhado, com molho madeira, cham-

pignon, bacon, petit-pois, batata sautée e palmito). Ou 

então provar o tornedor ao foie gras, mignonette de vite-

lo ao funghi, medalhões de fi lé à bordelaise, bife de tiras, 

supremo de frango ao catupiry ou frango ao mel.
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Restaurante João de Barro
Rua Visconde de Inhaúma, 113 – Centro 
Tel.: (21) 2233-2733

No segmento oceano, o fi lé de bandejo à João 

de Barro (grelhado, batata sautée, petit-pois, pal-

mito, molho de alcaparras, camarão e champig-

non) rende mais um laurel a Braguinha. Em dis-

puta no páreo, destacam-se paella à valenciana, 

arroz de frutos do mar, cavaquinha a thermidor, 

polvo à espanhola e lula recheada. As sugestões 

da semana podem incluir risoto de rabada com 

agrião, bobó de camarão, feijoada e cozido. Para 

encerrar o ágape, faça unidunitê entre crepe su-

zette e banana fl ambée. E saia com a alma can-

tando – em gratidão ao sólido repertório constru-

ído pelo nosso arquiteto musical João de Barro –, 

“meu coração, não sei por que, bate feliz...”
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Em 1940, o alagoano Manuel Die-

gues, discípulo de Gilberto Freyre, 

desembarcou com a família no Rio 

de Janeiro, onde fundaria o curso de 

Ciências Sociais da Pontifícia Univer-

sidade Católica (PUC). O fi lho Carlos, 

de cinco anos, crescia cercado dos 

cuidados da mãe, que achava a ci-

dade muito perigosa. “Ela não gosta-

PELA ESTRADA 
AFORA

E o Oscar vai para 
a conexão entre o 
Horto e o Alto da 
Boa Vista 

va que eu saísse de casa, só me dei-

xava ir ao cinema ou jogar futebol 

no clube do Botafogo, no bairro on-

de morávamos. Fui estudar no Colé-

gio Santo Inácio, de jesuítas. Ficava 

preso lá o dia inteiro. Minha memória 

infantil até a adolescência identifi ca-

va o Rio como um lugar de trabalho 

e estudo”, reconstitui Cacá Diegues.

CACÁ DIEGUES
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Mais tarde, buscando cumprir a 

exigência do pai por um diploma, op-

tou pelo Direito, mais afi m às ciências 

humanas. No estimulante campus 

da PUC da Gávea, ele experimentou 

um renascimento. Começou a fre-

quentar a Cinemateca do MAM, ao 

lado de Glauber Rocha e Leon Hirsz-

man, e criou um cineclube na Facul-

dade. Dali em diante, o menino que 

associava o Rio à ordem dos deve-

res ganharia não só a cidade, como 

o Brasil e o mundo. Nem apareceu 

para tomar posse do canudo de ad-

vogado, mas seus fi lmes passaram a 

expressar a defesa de tudo o que se-

ja demasiadamente humano.

O diretor de clássicos como “Bye

-bye, Brasil” e “Chica da Silva” costu-

ma caminhar pela decantada praia 

de Ipanema, onde mora. Porém, ele 

enfatiza: “Nada no Rio é mais belo que 

a Estrada Dona Castorina, aquela 

que começa no Alto da Boa Vista, na 

altura da residência ofi cial do prefei-

to, e vai terminar no portão do Clube 

dos Macacos. Ou vice-versa. Ela pas-

sa por pontos extraordinários e bem 

conhecidos, como a Mesa do Impe-

rador, a Vista Chinesa e as cachoei-

ras do Horto, lugares que merecem 

uma visita e estão sempre cheios de 

gente que teve essa mesma ideia.”

Cacá transborda razão. Ou não é 

inebriante a paisagem – abarcando 

o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, 

a Lagoa Rodrigo de Freitas e o litoral 

da Zona Sul – que se descortina do 

mirante da Vista Chinesa? Edifi cado 

em 1903, o pagode oriental, a 380 

metros de altura, integra o Parque 

Nacional da Tijuca e representa uma 

homenagem à presença dos primei-

ros agricultores vindos da China ao 

Rio, em meados do século XIX, ob-

jetivando o cultivo de chá. Já a Me-

sa do Imperador acolhia D. Pedro II 

em suas incursões pela fl oresta, sen-

do utilizada pela nobreza para repas-

tos campestres. O percurso, a pé ou 

de bike, pelos mais atléticos, ou de 

carro, fi ca completo com uma ducha 

numa das cachoeiras do Horto. 

Essas paradinhas, claro, dão um 

charme extra à jornada pela Dona 

Castorina. “Mas bom mesmo – ensi-

na o rei dos enquadramentos cine-

matográfi cos – é passar por ela, ven-

cer as curvas da linda estrada, sem 

intenções e sem preocupações. Pa-

rece que ali era um velho caminho 

que distribuía o café plantado nas 

encostas do Rio de Janeiro. Mas ho-

je ela arrasta nossos corações, atra-

vés do que vemos a ladeá-la.” De-

pois de um passeio desses, bate a 

sensação revigorante de que, como 

no fi lme de Cacá – agora também 

um imortal da Academia Brasileira de 

Letras –, dias melhores virão.

Estrada Dona Castorina – Jardim Botânico 
Liga o Horto ao Alto da Boa Vista
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O lado gauche e liberto de Carlos 

– com seus poemas de sete mil faces 

– convivia com seu oposto, de terno, 

gravata e relógio de ponto, que da-

va expediente na burocracia do ser-

viço público. Ele chegara ao Rio, vin-

do do município mineiro de Itabira, 

em 1934, para trabalhar no Ministé-

rio da Educação, alojado no Edifício 

Rex, na Rua Álvaro Alvim, Cinelândia. 

Uma década depois, o órgão mi-

grou para um prédio de 16 andares, 

que se transformaria no marco de vi-

rada da moderna arquitetura brasilei-

ra. Projetado por um grupo formado 

por Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, 

Ex-sede do Ministério 
da Educação é uma 
galeria de arte a céu 
aberto

Carlos Leão, Ernany de Vasconcelos 

e Jorge Moreira, sob a coordenação 

de Lúcio Costa e a consultoria de Le 

Corbusier, o Palácio Gustavo Capa-
nema provocou um forte impacto na 

paisagem da Esplanada do Castelo. 

A construção apresentava as 

principais referências corbusianas: 

pilotis, planta e fachada livres, terra-

ço-jardim e as esquadrias em brise-

soleil, capturando a ventilação e a 

luz naturais através de lâminas ho-

rizontais móveis. Drummond, chefe 

de Gabinete do então ministro Capa-

nema, anotou em seu diário: “Dias de 

adaptação à luz intensa, natural, que 

substitui as lâmpadas acesas duran-

te o dia (...) Das amplas vidraças do 

10o andar descortina-se a baía ven-

cendo a massa cinzenta dos edifí-

cios. Lá embaixo, no jardim suspen-

so do Ministério, a estátua de mu-

lher nua de Celso Antônio, reclinada, 

conserva entre o ventre e as coxas 

um pouco da água da última chu-

va, que os passarinhos vêm beber, 

e é uma graça a conversão do sexo 

de granito em fonte natural. Utilidade 

imprevista das obras de arte”.

À arquitetura vanguardista da 

edifi cação, suspensa por colunas 

de dez metros de altura – o pilotis 

funciona como um pátio para a cir-

culação pública –, incorporava-se o 

conjunto de paisagismo (por Burle 

Marx), pinturas e esculturas. Na ga-

leria de arte a céu aberto do térreo, 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

UM PALÁCIO 
NO MEIO DO CAMINHO
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Palácio Gustavo Capanema
Rua da Imprensa, 16 – Centro
Tel.: (21) 2240-3344

dos com as informações sobre lugares e pessoas –, o po-

eta conheceria, cinco anos depois, a bibliotecária Lygia 

Fernandes. Ela foi sua amante até 1987, quando perde-

mos Carlos, o gauche.

destacam-se os painéis de azulejaria de Cândido Portina-

ri. As composições alusivas a um imenso aquário marinho 

na fachada levou o também poeta Vinicius de Moraes a 

escrever os versos de “Azul e branco”: “Na verde espessu-

ra do fundo do mar / Nasce a arquitetura / Da cal das con-

chas / Do sumo das algas...” 

Portinari também assina, no mezanino, 12 afrescos, re-

presentando ciclos econômicos do Brasil, no espaço que 

hoje leva seu nome; e os murais “Primeira aula do Bra-

sil” e “Aula de canto”, no Salão de Conferências Gilberto 

Freyre, destinado a recitais de música de câmara e ses-

sões de cinema. Ao lado, encontra-se o Salão de Exposi-

ções Carlos Drummond de Andrade, que dá acesso a um 

terraço-jardim. 

A partir de 1946, Drummond passou a trabalhar como 

chefe de arquivo do então Serviço do Patrimônio Histó-

rico e Artístico Nacional (Sphan). Ali – enquanto titulava 

com caneta hidrocor envelopes devidamente cataloga-
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Se há alguém que soube alinhar 

a excelência do formalismo técnico 

com a ludicidade da música popu-

lar, esse alquimista é Carlos Sabóia 

Monte. A sensibilidade para equili-

brar no passado as funções de dire-

tor do Grupo Multiplic e diretor Cul-

tural da Portela marca o engenheiro 

boa praça. Com o olhar poético, ele 

guarda cheio de afeto um canto es-

pecial no Rio: o Largo da Glória. 

QUADRILÁTERO 
AFETIVO

Concentração de 
história num recanto 
aprazível do Rio
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CARLOS MONTE

“Morei na Rua do Russell, no Edi-

fício Perigord, dos dois aos 14 anos 

de idade. Ainda bem pequeno, pas-

seava na Praça Paris, projetada em 

1926 pelo arquiteto francês Alfred 

Agache, sob a inspiração do traçado 

dos jardins parisienses, com suas es-

culturas e obras de arte. E ia à missa 

com minha mãe na Igreja de Nossa 

Senhora da Glória do Outeiro. Cons-

truída no século XVIII, em seu entor-
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Largo da Glória – Glória 

no se intensifi cou o povoamento do bairro. Chegávamos 

até a colina por um elevador funicular, um ascensor alter-

nativo à subida da ladeira antiga o qual existe ainda hoje.”

Ele prossegue: “Em frente à sede da Sociedade dos 

Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 

(Seaerj) – da qual meu pai foi sócio fundador e que abri-

ga um Centro Cultural para preservação da memória das 

obras realizadas aqui – havia uma feira livre. Eu costumava 

ir lá com meu irmão mais velho, comprar artigos como sa-

bão, palha de aço, vassoura, que se vendiam então nesse 

comércio de rua.” Nos tempos atuais, encontra-se aos sá-

bados uma simpática feirinha de produtos orgânicos. 

Carlos – que ostenta o título nobiliárquico de pai da 

cantora Marisa Monte – cita outro símbolo do bairro: o re-

lógio de quatro faces e mostradores luminosos da Gló-

ria. O monumento, inaugurado em 1905 e protegido pe-

lo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico-Cultural (Ine-

pac), é composto por uma coluna cilíndrica de gnaisse, 

ornamentada por dois cordões perolados. Na placa da 

base, avistam-se as armas da cidade, com quatro fl orões. 

“Na praça, destaca-se, ainda o busto de Getúlio Var-

gas. Ali, foi instalado um museu subterrâneo com o acer-

vo do ex-presidente. Ao lado, na Rua Benjamin Constant, 

há a Igreja Positivista do Brasil, edifi cada entre 1891 e 

1896 e que recentemente passou por uma restauração 

completa no telhado.” Fundada pelo fi lósofo Miguel Le-

mos, seguidor do pensamento de Auguste Comte – cor-

rente que no Brasil propulsionou a Proclamação da Repú-

blica –, suas belas linhas arquitetônicas remetem ao neo-

clássico Pantheon de Paris. A construção e o acervo do 

chamado Templo da Humanidade (livros, documentos e 

obras de arte) são tombados pelo patrimônio público. 

Na esquina da Benjamin Constant, situa-se o impo-

nente Palácio São Joaquim. Inaugurado em 1918, como 

sede da Mitra Arquiepiscopal, hospedou o Papa Francis-

co em sua estada na cidade, em 2013. Para arrematar a 

incursão no Largo, não pode faltar uma pausa na tradi-

cionalíssima Taberna da Glória, outro ponto referenciado 

por Carlos Monte. O importante é deixar-se embriagar pe-

la poesia das ruas.

CARIOCAS DE HOJE

N
IC

O
L

E
 M

A
C

H
A

Y

N
IC

O
L

E
 M

A
C

H
A

Y

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O



2018 GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT.

A FGV É 
UM DOS 10 
MELHORES 
THINK TANKS 
DO MUNDO



OCUPANDO O 6º LUGAR GERAL, 

A INSTITUIÇÃO OBTEVE UM 

DESEMPENHO QUE MOSTRA 

TODA SUA CAPACIDADE DE 

PRODUZIR CONHECIMENTO 

DE PONTA, AJUDANDO 

A CONDUZIR O PAÍS AO 

PROGRESSO E AO BEM-ESTAR 

ECONÔMICO E SOCIAL.   

fgv.br

D
IC

O
M



30 

CARMEN MIRANDA

Sobrado no Arco do Teles foi 
trampolim para o estrelato da 
Brazilian Bombshell

SACADAS 
DA PEQUENA 
NOTÁVEL

Desde que chegou de Portugal em 1909, aos dez 

meses de vida, Carmen Miranda residiu em vários pon-

tos do Rio, até mesmo após estourar com sua brejeirice 

e balangandãs na terra do Tio Sam. De São Cristóvão, 

tradicional reduto dos “tugas” na cidade, a Pequena No-

tável foi morar com os pais num sobrado na Rua Senhor 

dos Passos, 59 – hoje uma loja de confecções.

De lá, migrou para um outro simpático sobradinho, na 

Rua Candelária, 94 (esquina do Beco do Bragança), que 

está bem conservado. Ali nasceu sua irmã Aurora, com 

quem faria uma dupla de cantoras de sucesso. Nessa ca-

sa, ao debruçar-se na sacada, Carmen, felizmente ampa-

rada pelos deuses da música, teve sua queda amortecida 

por um providencial rolo de fi os telefônicos. Nos idos de 

1915, a família aportou numa casa de vila – hoje um pe-

queno hotel – na Rua Joaquim Silva, 53, na Lapa.  

Dez anos mais tarde, os Miranda se mudaram para o 

segundo andar de um sobrado na Travessa do Comér-

cio, 13. Na época, a pequena rua colonial no Arco do Te-

les constituía um núcleo de imigrantes portugueses e 

seus comércios de secos e molhados. Na casa de qua-

tro quartos e sala com cozinha contígua, a matriarca, Do-

na Maria, passou a oferecer pensão na hora do almoço. 

E o que tem de ser tem muita força, como escreveu 

Guimarães Rosa. Eis que um dos fregueses, o jornalis-

ta baiano Aníbal Duarte, ouviu Carmen cantar. E a enca-

minhou ao violonista Josué de Barros, considerado seu 

padrinho artístico. Depois de se apresentar em estações 

de rádio, ela, aos 21 anos, estourou nacionalmente com 

“Pra você gostar de mim” (a popular “Taí”). As paredes 

da casa pé quente da Travessa do Comércio tremeram 

de felicidade. O local, hoje, virou um dos polos gastronô-

micos do Centro. E na antiga pensão de Dona Maria fun-

cionou, até pouco tempo, um restaurante com a mesma 

vista que os Miranda desfrutavam das vielas e seus cal-

çamentos de pedra.

Em 1931, Carmen alugou uma confortável casa em 

Santa Teresa, da família Peixoto de Castro, na Rua André 

Cavalcanti, 229, junto ao Largo dos Guimarães. Lá, rece-
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Moradas de Carmen Miranda
Rua Senhor dos Passos, 59
Rua Candelária, 94 
Travessa do Comércio, 13 
Rua André Cavalcanti, 229 
Rua Silveira Martins, 20 
Rua São Sebastião, 131

bia compositores como Assis Valente, Custódio Mesqui-

ta e André Filho. A construção segue de pé, com uma pla-

ca indicativa de que guardou a intimidade da estrela que 

abalaria a Broadway com seus shows brasileiríssimos. 

Quatro anos depois, Carmen & Cia. se transferiram 

para o térreo de um edifício na Rua Silveira Martins, 20, 

em frente aos jardins do Palácio do Catete – hoje o Ho-

tel Inglês. Em 1936, contratada pelo Cassino da Urca, 

ela comprou uma casa de seis quartos na Rua São Se-

bastião, 131, no mesmo bairro do cassino. Também lá 

há uma placa identifi cando a última moradia carioca da 

Brazilian Bombshell, que morreria aos 46 anos em Los 

Angeles (EUA). 
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CÁSSIO LOREDANO

A partir do século XIX, a Rua do 

Ouvidor foi o CEP por excelência das 

livrarias cariocas, a exemplo da Gar-

nier e José Olympio. Hoje, a queridi-

nha das gentes é a Folha Seca, es-

pecializada em publicações sobre 

futebol e temas associados ao Rio 

de Janeiro, como a música e a histó-

ria da cidade. Lá bate ponto o exímio 

caricaturista Cássio Loredano – ele e 

a torcida de escritores, amantes das 

letras e boêmios em geral. 

SOCIEDADE 
PETALÓGICA II

Livraria na Rua do 
Ouvidor honra a 
vocação intelectual e 
gregária do Rio Antigo
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“Vou de duas a três vezes por 

semana. Ali lancei quatro livros, en-

tre os quais ‘Rio, papel e lápis`, uma 

encomenda do Instituto Moreira 

Salles (IMS). Nele estão 61 fachadas 

arquitetônicas importantes, a maio-

ria no Centro, que desenhei em co-

memoração aos 450 anos da cida-

de. Inclusive uma da Rua do Ouvi-

dor, em que fi gura o sobrado da Fo-

lha Seca. Sempre bebo uma cerve-

ja na vizinha Toca do Baiacu, par-

ceira, aliás, da livraria no Samba 

do Peixe. É uma roda com músicos 

maravilhosos e que acontece na 

frente dos dois estabelecimentos 

em algum domingo de cada mês – 

nunca se sabe de antemão”, avisa 

Loredano.
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Folha Seca 
Rua do Ouvidor, 37 – Centro 
Tel.: (21) 2507-7175

O nome da livraria homenageia a um só tempo as du-

as paixões do dono, Rodrigo Ferrari, fascinado pelo Rio 

Antigo. Trata-se de uma referência à famosa batida na bo-

la do craque Didi, do Botafogo, e ao clássico samba de 

Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. Ela começou 

em 1998, numa lojinha no Centro de Arte Hélio Oiticica. 

Em 20 de janeiro de 2004 – Dia de São Sebastião, padro-

eiro da cidade –, transferiu-se para o endereço atual, num 

trecho emblemático da Belle Époque. “Aquela área esta-

va abandonada, deserta, mas a instalação da livraria pro-

vocou um renascimento. A abertura de novos pontos de 

comércio encheu a rua de gente, reavivando suas tradi-

ções de polo de encontro”, acentua o desenhista.

Como editora, a Folha Seca lançou livros sobre mú-

sica, arquitetura e teatro, a exemplo de “Lembrança gra-

vada: atores e atrizes nos logradouros do Rio”, enfocan-

do artistas que viraram nomes de ruas no município. O 

próprio Rodrigo Ferrari – que ganhou em 2012 a meda-

lha Pedro Ernesto da Câmara dos Vereadores pelos ser-

viços prestados à cultura carioca – estreou como escri-

tor em “O meu lugar”. Na coletânea, organizada por Luiz 

Antônio Simas e Marcelo Moutinho, o autor rubro negro 

assina uma crônica que mescla seus temas preferidos: 

futebol e Cidade Maravilhosa.

A cada ano, a Folha Seca celebra um personagem, 

como Francisco de Paula Brito, o primeiro a publicar Ma-

chado de Assis. Em sua livraria na Rua do Catete, Brito 

fundou, em 1840, a excêntrica Sociedade Petalógica. 

Lá, segundo Machado, escritores de proa e pessoas de 

diversas camadas sociais se reuniam para confabular 

sobre tudo, “desde a retirada de um ministro até a pirue-

ta da dançarina da moda”. Qualquer semelhança com a 

nossa heroína da Rua do Ouvidor é pura inspiração. 
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Quem vai querer mantinhas aveludadas 
do agreste caruaruense?

DA GOTA 
SERENA

“O Chico não era muito de sair. 

Gostava mesmo de viajar nas pou-

cas folgas que tinha. Mas, como 

bom nordestino, sempre que possí-

vel adorava ir à Feira de São Cris-
tóvão. Comia queijo coalho, sara-
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patel ou baião de dois e fi cava con-

versando com os vendedores con-

terrâneos. Lá, ele se sentia”, brinca a 

ex-Frenética Regina Chaves, que foi 

casada com o humorista. Cearen-

se de Maranguape, ele adotou a Ci-

dade Maravilhosa aos oito anos de 

idade. E se considerava “um carioca 

de Laranjeiras e do Catete”.

O pavilhão, inaugurado em 1962, 

foi construído para sediar a Exposi-

ção Internacional de Indústria e Co-

mércio durante o governo Juscelino 

Kubitschek. O projeto, do arquiteto 

Sérgio Bernardes, defi nia uma das 

maiores áreas cobertas sem vigas 

do mundo até então, num total de 

156 mil metros quadrados. No intui-

to de suprir a ausência de colunas 

de sustentação, as paredes precisa-

ram ancorar cabos de aço para for-

mar a superfície elíptica curvada em 

dois sentidos.

Mas os primeiros movimentos 

que originaram a Feira remontam a 

1945, quando começaram a chegar 

caminhões de retirantes ao Campo 

de São Cristóvão, no propósito de tra-

balhar na construção civil. Para ma-

tar a saudade de casa, eles promo-

viam encontros animados por músi-

cas e comidas típicas. A Feira foi se 

organizando ao redor do Campo até 

a prefeitura reformar, em 2003, o an-

tigo pavilhão e transformá-lo no Cen-

tro Municipal Luiz Gonzaga de Tradi-

ções Nordestinas. Hoje, são cerca de 

700 barracas e 35 restaurantes com-

pondo um vibrante mosaico com o 

melhor da cultura e iguarias regionais. 

Claro que em meio ao munda-

réu de produtos, existem lá uns se-

gredinhos. Afi nal, quem pensaria em 

achar cobertas num lugar que reme-

te a sol e calor? Pois na Gota Serena 

bombam as mantas aveludadas vin-

das de Caruaru, Agreste de Pernam-

buco. E tem mais: além de bonecas 

de argila pintadas à mão, a escultu-

ra de um pônei em tamanho real, pa-

CHICO ANYSIO
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te, à base de polpas de frutas como 

mangaba, seriguela, umbu, gravio-

la, taperebá e pitanga. 

No quesito comprinhas, a Rei 

dos Temperos vai de pimentas em 

conserva a especiarias perfuma-

das e moídas na hora. É possível le-

var também coalho, bolo de mas-

sa puba (extraída da mandioca fer-

mentada) e pão de mel com rapa-

dura da Queijaria Lampião. Na pra-

ça central da Feira, uma tenda – que 

emula um pau de arara, caminhão 

conhecido por transportar ilegal-

mente trabalhadores no Nordeste 

– expõe livrinhos de cordel. Um au-

têntico show essa Chico City, visse?

Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas 
Campo de São Cristóvão, s/n – São Cristóvão
Tel.: (21) 2580-5335

ramentado com a característica in-

dumentária sertaneja do lado de fo-

ra da loja, é o décor arretado para sel-

fi es de crianças e adultos.

Os pitéus que faziam nosso gê-

nio do humor sorrir podem ser de-

gustados na Barraca da Chiquita – a 

Francisca Alda, conterrânea de Chi-

co, em frente ao palco Jackson do 

Pandeiro, onde rolam atrações mu-

sicais. De sobremesa, prove os sor-

vetes artesanais da Sabor do Nor-
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Num sábado de inverno, o telefo-

ne toca na casa de Lóri. “Era Ulisses 

e ele perguntava se ela não queria 

almoçar na Floresta da Tijuca. Ela se 

controlou para não gritar que sim (...) 

E assim encontrou-a ele e olhou-a 

com admiração: ela estava extrava-

gante e bela. Em silêncio rodaram 

pelas ruas até atingirem a fl oresta, 

cujas árvores estavam mais vege-

tais que nunca, enormes, encipoa-

das, cobertas de parasitas. E, quan-

do a densidade orgânica das plan-

tas e capim altos e árvores mais pa-

receu se fechar, chegaram a uma 

clareira onde estava o restaurante, 

iluminado por causa da escuridão 

do dia. Ele levou-a para um salão 

onde havia uma lareira acesa, en-

quanto ia encomendar o almoço na 

Casarão foi 
reconstruído a 
partir das ruínas 
de residência do 
século XIX

sala do restaurante. Em breve volta-

va, ele mesmo, com dois copos de 

vinho vermelho na mão.”

Este trecho de “Uma aprendiza-

gem ou O livro dos prazeres” narra o 

encontro de Lóri e Ulisses num local 

inspirado no restaurante Os esqui-
los, que sua autora, Clarice Lispec-

tor, gostava de frequentar. A casa foi 

reconstruída a partir das ruínas da 

residência do Barão d’Escragnolle, 

amigo de D. Pedro II e nomeado ad-

ministrador da Floresta da Tijuca em 

1874, dando sequência ao proces-

so de replantio da região. 

Nos idos de 1942, o cozinheiro 

italiano Hugo Busca havia aportado 

no Rio. Entre diversos jantares feitos 

para a alta sociedade carioca, ele co-

nheceu Getúlio Vargas. E recebeu 

do presidente a concessão para ex-

plorar o restaurante que seria inau-

gurado, três anos depois, no lugar 

onde residiam até então os geren-

ciadores da Floresta. Em 1986, sua fi -

lha Anna Paola Busca assumiu o co-

mando da casa, nas mãos da família 

até hoje. 

“Não sei mais se no restaurante 

da Floresta da Tijuca tem galinha ao 

molho pardo, bem pardo por causa 

do sangue espesso que eles Iá sa-

bem preparar”, disse Ulisses à Lóri. 

Claro, a sangria desatada que leva-

va o personagem a pensar “no gos-

to voraz com que comemos o san-

gue alheio” e na “nossa truculência” 

não consta do cardápio. Mas a la-

reira segue fi rme e o que não faltam 

CLARICE LISPECTOR

RELICÁRIO DOS PRAZERES
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Os Esquilos
Estrada da Cascatinha, s/n – Alto da Boa Vista
Tel.: (21) 2492-2197

são bons pratos tradicionais da cozinha 

brasileira e internacional.

De entrada, pasteizinhos e carpac-

cios, ou mesmo a salada de frango, ce-

noura, passas e batata palha. Depois, as 

opções vão de steak ao poivre, medalhão 

ao molho roquefort ou de mostarda e car-

ne seca desfi ada, a salmão ao molho de 

maracujá, fi lé de namorado ao molho de 

camarão, abacaxi e champignon e pen-

ne ao molho de queijo. Nos fi ns de sema-

na, reina a soberana feijoada. E, de maio a 

outubro, o fondue à beira do fogo. 

O petit gâteau com sorvete de creme 

e a mousse de chocolate com raspas de 

castanha completam o programa para ro-

mântico nenhum botar defeito. “Beben-

do vinho devagar, eles esperavam que o 

garçom viesse avisar que o almoço esta-

va pronto. Eles dois eram os únicos hós-

pedes, ninguém parecia ter querido se ar-

riscar com o frio e a chuva fi na que caía 

sem parar.” Faça como Ulisses e Lóri. Sa-

biam de tudo, esses dois.
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Especialista em capturar imagens deslumbrantes do Rio 

em espaços abertos, nas quase quatro décadas de fotojorna-

lismo, Custódio Coimbra aponta suas lentes também para te-

souros recônditos. Como o Circuito das Grutas do Parque 
Nacional da Tijuca. Elas serviram de refúgio para os escra-

vos entre os séculos XVIII e XIX, que trabalhavam no cultivo 

de café e de cana-de-açúcar e na extração de lenha.

A experiência mágica começa a partir de uma trilha bem 

sinalizada na altura do restaurante A Floresta. Em estilo colo-

nial, ele foi construído sobre as fundações da senzala do Sítio 

Midosi, do cafeicultor francês Guilherme Midosi, onde mora-

ram os escravos do Major Manoel Gomes Archer, que coman-

dou o replantio da Floresta da Tijuca, entre 1861 e 1874. 

Depois de uma caminhada de cerca de 25 minutos, avis-

ta-se a Gruta do Archer, uma enorme cavidade composta pe-

la sobreposição de blocos de pedra. Ao atravessar o ar gela-

do da galeria principal, chega-se a uma grande abertura nos 

Formações rochosas 
serviram de refúgio para 
escravos na fl oresta 
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Circuito das Grutas do Parque Nacional da Tijuca
Estrada da Cascatinha, 850 – Alto da Boa Vista
Tel.: (21) 2492-2252

fundos, descortinando-se um visual simbiótico entre os 

reinos vegetal e mineral. 

De volta à entrada da Archer, vê-se o caminho até um 

patamar rochoso, a 30 metros de altura. Lá, encontramos a 

Gruta do Belmiro. Não há muito espaço no interior. Porém, 

vale encarar uma subida lateral para assumir a identidade 

de Super Custódio e fazer fotos da bela paisagem. Na saí-

da da Belmiro, 200 metros a pé pela trilha levam a uma bi-

furcação até a praça do Campo Escola, um paredão para 

a prática de escalada. À direita, temos acesso à Gruta Ber-

nardo Oliveira. A presença constante de água na cavidade 

provocou a criação de pequenas estalactites no teto.

Mas nenhuma das maravilhas desse conjunto se igua-

la à Gruta dos Morcegos. A entrada é tão estreita que só 

possibilita a passagem de uma pessoa por vez. E não dá a 

menor pista do que nos aguarda dentro da segunda maior 

gruta de gnaisse do Brasil. “Ao entrar na caverna do Morce-

go, viajamos no tempo. Logo vem a imagem de que por ali 

pisaram antigos indígenas e escravos fugitivos. Hoje, serve 

de local de descanso e meditação para os amantes da na-

tureza. Com 100 metros de comprimento, 30 de altura e 15 

de largura, mantém uma temperatura fria, uma energia úni-

ca, como se estivéssemos no fi m do mundo.”

Custódio complementa: “Ela é a mais incrível das gru-

tas que fazem parte da trilha encravada no Parque. Há vá-

rios acessos. O mais curto, de aproximadamente meia 

hora, sai de uma área de piquenique, um quilômetro de-

pois do restaurante Esquilos. A trilha é fácil e segura, tem 

escadas de pedra e pode ser realizada por crianças pe-

quenas”. Santa caverna, Batman! Até o super-herói de 

Gotham City sairia impressionado desse circuito cinema-

tográfi co de caça aos tesouros da fl oresta carioca.
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DARCY RIBEIRO

Acervo em Santa 
Teresa refl ete a história 
contemporânea latino-
americana

FAZIMENTOS 
DO CACIQUE

Ele só pensava naquilo. Passou a vida como antro-

pólogo debruçado sobre as questões brasileiras e, co-

mo político, matutando projetos de educação de quali-

dade em tempo integral nas escolas públicas. Na Fun-
dação Darcy Ribeiro (FunDar), criada pelo então se-

nador em 1996 na bucólica Santa Teresa, é possível 

mergulhar de cabeça no universo intelectual do gran-

de “fazedor” mineiro. A instituição cultural, de pesquisa 

e desenvolvimento científi co visa preservar e dar conti-

nuidade ao ideário do grande humanista, disponibilizan-

do o acesso a todo o seu acervo documental.

Os astros da casa – dirigida pelo sobrinho Paulo Ribei-

ro – são os cerca de 30 mil itens dos arquivos pes soais 

de Darcy e sua primeira esposa, a também antropólo-

ga Berta Gleizer, acumulados em mais de meio século. 

O valioso conjunto, incluindo textos inéditos, originais de 

livros, manuscritos, correspondências, fotografi as, obras 

de arte e mobiliário, reproduz um amplo panorama da 

história contemporânea nacional e latino-americana.

O vasto patrimônio bibliográfi co agrupa 22 mil títu-

los, especialmente nas áreas de educação, literatura, an-

tropologia, etnologia indígena e meio ambiente. E inclui 

a Biblioteca Básica Brasileira (BBB), uma iniciativa con-

cebida pelo professor ainda em 1962 – ao assumir a rei-

toria da Universidade de Brasília –, no propósito de ofe-

recer à população um conhecimento mais aprofundado 

sobre a história do País. 

No ano seguinte, como ministro da Educação, ele 

viabilizou a publicação dos dez volumes iniciais da Bi-

blioteca, de um total de 100, considerados fundamen-

tais para a compreensão da vida nacional. O primeiro, 

“América Latina: a pátria grande”, trazia ensaios em tor-

no da identidade do continente e a necessidade de sua 

integração. O regime militar interditou o andamento do 

projeto, só retomado em 2012, quando o professor – 

morto em 1997 – completaria 90 anos de idade. Já fo-

ram distribuídos gratuitamente exemplares a 50 mil es-

tabelecimentos de ensino médio.
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Fundação Darcy Ribeiro (FunDar)
Rua Almirante Alexandrino, 1.991 – Santa Teresa
Tel.: (21) 2509-3776

Os quase 900 m2 de área construída da Fun-

dação compreendem 20 salas de trabalho e au-

ditório multimídia – há seminários, palestras e cur-

sos para atualização de professores das redes pú-

blica e privada. É tocante sentir a onipresença do 

homem que pensava e falava aos borbotões, for-

mulador do Parque Indígena do Xingu, pai dos 

Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) 

e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). 

Imortal mesmo. O autor de “Utopia selvagem” 

continua vivíssimo, como ele próprio ensinou: 

“Presente, passado e futuro? Tolice. Não existem. 

A vida vai se construindo e destruindo. O que vai 

fi cando para trás com o passado é a morte. O que 

está vivo vai adiante.” A FunDar endossa.
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QUADRILÁTERO 
IMPERIAL

Escavações na Igreja 
Nossa Senhora do Carmo 
levaram à criação de 
Museu Arqueológico

DEISE NOVAKOSKI

A febre de suspender os copos de vinho com uma das mãos e gi-

rá-los pela haste no espaço, examinando-os contra a luz, ainda nem ti-

nha dado o ar da graça nas mesas do Rio. E ela, pupila do renomado 

Danio Braga, já havia se formado em sommelière – que se não existia 

como profi ssão para homens na década de 80, imagine para as meni-

nas! Daí a tornar-se a primeira bartender brasileira, no balcão do Qua-

drifoglio do Jardim Botânico, foi um pulo. 

Papisa das taças, Deise Novakoski adora fl anar pela Praça XV, o ou-

trora Largo do Paço. “Foi onde tudo começou, quando D. João VI ali 

desembarcou com Carlota Joaquina e juntos começaram a escrever o 

capítulo mais esfuziante da nossa história. A Praça deveria ser o marco 
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Praça XV – Centro 

zero da cidade. Gosto de ir ao restaurante Albamar, insta-

lado na única torre-silo remanescente do Mercado Muni-

cipal, demolido nos anos 60. De lá se avista a Ilha Fiscal, 

cenário do último baile do Império.”

Motivos não faltam para explorar o quadrilátero. A co-

meçar pelo Paço Imperial, sede do governo de D. João 

VI e palco do famoso discurso do “Dia do Fico” e da as-

sinatura da Lei Áurea. No entorno do belo centro cultu-

ral organiza-se, aos sábados, uma feira de antiguidades 

na qual se encontra o impensável, de objetos a roupas, 

passando por livros e brinquedos.

A partir da inauguração da Orla Conde, em 2016, re-

vitalizando a região, ganhou destaque a Igreja Nossa Se-

nhora do Carmo. Requisitada por D. João, em 1808, pa-

ra ser a Capela Real, a Antiga Sé recebeu a coroação de 

D. Pedro I e D. Pedro II, além do casamento da Prince-

sa Isabel com o Conde D’Eu. Por ocasião das comemo-

rações dos 200 anos da chegada da Corte, em 2008, o 

templo foi reentregue à população totalmente restaura-

do. A talha dourada, de 1785, estava encoberta por ca-

madas de crostas negras, formadas pela fumaça dos ve-

ículos que transitam na Rua Primeiro de Março. 

Sob o assoalho, as escavações revelaram vestígios 

de cinco edifi cações diferentes, como a chamada ca-

pela vermelha (por causa do barrado rubro), provavel-

mente do século XVI ou XVII. E, também, o trecho de 

uma paliçada, que pode ter sido feita por ocupantes por-

tugueses ou franceses para defesa contra invasões – o 

único exemplar desse tipo de construção encontrado 

no Rio. A importância da coleta de 30 mil peças levou à 

criação do Museu Arqueológico da Santa Sé, deixando-

se parte dos locais escavados aberta à visitação.

Outro monumento histórico se refere ao Chafariz do 

Mestre Valentim, implantado em 1789 para melhorar o 

abastecimento de água dos navios atracados e da po-

pulação. “De braços abertos para o Centro da cidade, 

é possível circundar a Praça XV até o dedo encostar na 

montanha do vizinho – o município de Niterói. Foi cami-

nhando ali, tomando um café na Tabacaria Africana, que 

aprendi a amar o Rio de forma incondicional”, derrete-se 

a paulistana que conquistou uma legião de clientes-fãs 

na cidade com sua simpatia tipicamente carioca.
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Do Leme ao Pontal

ou do trabalho

para casa.

Aproveite todos

os caminhos do Rio.

Taxi.Rio, o aplicativo
de mobilidade urbana
mais seguro da cidade.
O melhor jeito para 
conhecer todas 
as atrações do Rio.

O aplicativo bom para todo mundo.
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Museu do Açude reúne arte oriental, 
móveis coloniais brasileiros e 
azulejaria portuguesa

FESTA NA 
FLORESTA

Enquanto os amigos de infância iam para a Dis-

neylândia, João Henrique Maria Gabriel Gonzaga de Or-

leans e Bragança passava as férias acampado pelo Bra-

sil, na companhia do pai, então tenente-coronel da Ae-

ronáutica. Dessas experiências, brotou o sentimento de 

respeito à natureza e um monumental arquivo de foto-

grafi as que já resultou em dez livros publicados.

Trineto de D. Pedro II, D. Joãozinho sempre gostou 

de levar uma vida de gente como a gente. Anda a pé ou 

de bike pela orla, manda um tamborim afi nado no bloco 

de carnaval Empurra que Pega do Leblon, desfi la pela 

Portela e joga frescobol pela manhã na Praia do Diabo. 
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D. JOÃOZINHO DE ORLEANS E BRAGANÇA 

Mas existe um lugar muito especial na história do prínci-

pe: o majestoso Parque Nacional da Tijuca, que com-

pletou 158 anos. 

Iniciativa pioneira, que antecipou, já no século XIX, as 

preocupações de D. Pedro II – fi lho da botânica Maria 

Leopoldina – com a sustentabilidade, o projeto de refl o-

restamento da extensa área de plantação de café surgiu 

da necessidade de recuperar a água para o Centro da 

cidade, pois os rios que a abasteciam estavam diminuin-

do de volume, devido aos cortes na mata.

“No replantio da região do Maciço da Tijuca, pode-

ria ter-se utilizado uma variedade de vegetação de for-
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Parque Nacional da Tijuca
Estrada da Cascatinha, 850 – Alto da Boa Vista
Tel.: (21) 2492-2250

ma aleatória. Entretanto, tomou-se o cuidado de retirar 

uma amostra da fl oresta na Barra de Guaratiba, que ain-

da apresentava uma grande parte virgem. Assim, repro-

duziram-se as características da plantação primária”, ex-

plica D. Joãozinho. Ainda hoje, é possível encontrar ruí-

nas das antigas fazendas e pés de café. 

O Parque é uma festa para os sentidos. Há três seto-

res de visitação. No “Floresta”, estão o Açude da Solidão, 

Capela Mayrink, Lago das Fadas, Mirante da Cascati-

nha, Trilha Transcarioca e os restaurantes Floresta e Es-

quilo. O Museu do Açude merece uma citação à parte. 

O aristocrático casarão neocolonial, com amplos jardins, 

fontes e esculturas, foi uma das residências de Raymun-

do de Castro Maya, administrador do Parque entre 1943 

e 1946. Seu acervo abrange a primorosa iconografi a de 

artistas europeus que aqui estiveram no século XIX. E 

coleções em três grupos centrais: Arte Oriental (escul-

turas, porcelanas e louças Companhia das Índias), Artes 

Aplicadas (móveis coloniais brasileiros, prataria inglesa 
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(painéis portugueses).

No segmento “Serra da Carioca”, o bom é desfrutar 

de duchas ao ar livre. Ali estão as cachoeiras do Horto, 

da Gruta, dos Primatas e Parque Lage; os mirantes da 

Lagoa, do Horto e Dona Marta; Mesa do Imperador; Vis-

ta Chinesa; e Paineiras. Já em “Pedra Bonita e Gávea”, 

praticam-se os esportes de aventura, com trilhas, esca-

ladas, voos de asa delta e parapente. “Trata-se do único 

parque nacional urbano do mundo. Muitos países de-

senvolvidos não tiveram atitudes tão inovadoras nessa 

área como a que o Brasil adotou à época”, exulta o prín-

cipe do Brasil – e rei da Carioquice.
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DONA IVONE LARA

No pavilhão verde e branco é 
carnaval o ano todo

MARAVILHA 
DE CENÁRIO

A professora de música Lucília Guimarães, espo-

sa de Heitor Villa-Lobos, logo notou o dom especial de 

uma de suas alunas adolescentes na Escola Municipal 

Orsina da Fonseca, no bairro da Tijuca. A garota de voz 

afi nada chegou até a cantar sob a regência do maestro, 

recebendo dele palavras incentivadoras para apostar 

na vocação. Ao concluir o curso secundário, a estudan-

te começou a aprender cavaquinho com um tio, que to-

cava num grupo de chorões integrado por Pixinguinha 

e Donga.

Mas ainda ia levar um tempo para que todo aque-

le talento se revelasse ao grande público. Aos 25 anos, 

casada e residindo em Madureira, Ivone começou a fre-

quentar a Escola de Samba Prazer da Serrinha, presidi-

da pelo sogro. E a criar sambas e partidos-altos, apresen-

tados à galera como se fossem do primo Fuleiro, tam-

bém compositor, uma vez que, nos idos de 1945, mu-

lher sambista nem pensar! Ela se formou em Assistência 

Social, tendo atuado na equipe da doutora Nise da Sil-

veira no Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro.

Em paralelo, ia estreitando o contato junto a Anice-

to, Mano Décio da Viola e Silas de Oliveira. Com os fu-

turos parceiros, se transferiria para a Império Serrano – 

fundada em 1947 no mesmo bairro a partir de uma dis-

sidência na Prazer da Serrinha –, ingressando na ala dos 

compositores. Dona Ivone Lara se tornaria a primeira 

mulher a transpor a barreira machista, ao faturar (ao lado 

de Silas e Bacalhau) o melhor samba-enredo de 1965. 

Foi na agremiação que Adelzon Alves e Sargentelli per-

ceberam o enorme potencial da artista, produzindo seu 

primeiro disco em 1970. 

A verde e branco se consagraria como uma das prin-

cipais escolas de samba do Rio, contabilizando até ho-

je nove títulos de campeã e dez de vice. Afi nal, que ca-

rioca não sabe cantarolar “Vejam essa maravilha de ce-

nário...”, o samba-enredo “Aquarela brasileira”, de Silas 

de Oliveira, que sacudiu a Sapucaí por duas vezes, em 

1964 e 2004? Ou o contagiante “Bumbum paticumbum 

prugurundum”, de Beto Sem Braço e Aluísio Machado, 

com o qual a escola sairia campeã do desfi le de 1982?

Em sua sede, ao lado da Estação Mercadão de Ma-

dureira, rolam eventos o ano todo. Além dos tradicionais 
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Império Serrano
Avenida Ministro Edgard Romero, 114 – Madureira
Tel.: (21) 3124-3475

ensaios de rua, sob a cadência da premiada bateria Sin-

fônica do Samba, a programação (disponível nas redes 

sociais), inclui feijoada; cozido das passistas; shows co-

mo os de Alcione, Diogo Nogueira e Xande de Pilares; 

rodas de samba; bazar com expositores de moda, arte-

sanato e gastronomia; e festa junina. 

Há, ainda, a tradicional Carreata de São Jorge, com 

bênção e saudação à imagem do padroeiro do pavilhão 

na quadra, seguidas de trajeto pelas ruas e paradas em 

cinco pontos: Paróquia São Jorge (Quintino), Clube da 

Esquina e Centro Espírita Caminheiros da Verdade (En-

genho de Dentro), Quadra da Imperatriz Leopoldinense 

(Ramos) e Morro da Serrinha, em Madureira. Na volta à 

sede, é servida uma feijoada aos participantes, embala-

da a muito samba. São ou não são programas que mere-

cem o título de aquarela carioca?
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Explosão de cores e 
aromas no grande 
polo comercial de 
Madureira

TUDO JUNTO E MISTURADO

ELKE MARAVILHA

Russa de Leningrado, mineira de 

Itabira, moradora emérita do Leme, 

Elke Grunnupp tinha endereço cer-

to quando ia dar um rolê no, segun-

do ela, “mais carioca dos bairros”: o 

Mercadão de Madureira. Lá, a so-

fi sticada ex-modelo, fl uente em no-

ve idiomas, gostava de beber nos 

botecos e comprar material para os 

seus arranjos personalíssimos. Co-

mo nunca aprendeu a dirigir, pega-

va um táxi – “a melhor marca de car-

ro do mundo, já vem até com moto-

rista”, brincava – de seu apartamento 

na Rua Gustavo Sampaio até a Ave-

nida Ministro Edgard Romero.

O Mercadão, declarado Patrimô-

nio Imaterial do Estado do Rio de Ja-

neiro no fi nal de 2018, quando com-

pletou meio século de existência, é 

o maior centro comercial popular 

do Brasil. Em média, 80 mil pesso-

as batem perna todos os dias nos 

seus corredores. O presidente bos-

sa-nova Juscelino Kubistchek po-

de ser considerado o patrono des-

se fenômeno, por ter investido nas 

obras de ampliação do então maior 
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Mercadão de Madureira
Avenida Edgard Romero, 239
Tel.: (21) 3355-9044

ponto de distribuição de alimentos 

do subúrbio, que havia se originado 

de uma pequena feira livre nos idos 

de 1914. 

O que cativava a exuberante Elke 

Maravilha em suas incursões ao Mer-

cadão era justamente a diversidade 

de pessoas e produtos circulantes 

pelas quase 600 lojas – espalhadas 

por 16 galerias em dois pavimentos 

– dos mais impensáveis segmentos. 

No melhor estilo junto e misturado, 

há de material escolar a artigos de 

culto afro-brasileiro. 

Quem está à caça de utilidades 

para cozinha, de paellera a formas 

de cupcake, pode ir direto ao Mas-

sambaba Bazar, apelidado de loja 

dos pinguins, por vender cerca de 

50 modelos do bichinho de porce-

lana que enfeitam as geladeiras. Se 

o objeto do desejo são os esmaltes, 

a Pink Casa da Manicura dá um ver-

dadeiro show, com mais de 3.000 

cores, inclusive as coleções texturi-

zadas, além de acessórios decorati-

vos, como o carimbo de unhas, o fi ti-

lho para a francesinha dourada e as 

películas de nail art adesivas. E por 

falar em acessórios, o Planeta das 

Noivas tem diferentes linhas para a 

mulherada que vai casar, desde ar-

ranjos de cabeça a brincos de zircô-

nia, passando por clutches e tiaras e 

coroas de strass. 

Num espaço verde no segundo 

andar, 30 boxes cobrem o arco das 

plantas e ervas medicinais. Coleste-

rol e diabete? Abajerú. Úlcera, gas-

trite e refl uxo? Espinheira-santa. Pro-

blemas nos rins e na próstata pedem 

um amarrado de chapéu-de-couro. 

Já o alevante melhora o astral, e o 

macacá dá uma forcinha extra para 

atrair o amor.

Quem quiser lembrar um pouco 

mais da Elke de Itabira, cidade das 

Geraes onde ela morou na infância, 

pode almoçar no restaurante Minei-

rinho. Nossa saudosa estrela era lou-

ca por feijão, arroz, quiabo e angu. 

Ah, e uma boa cachaça! Tim-tim e 

até a volta ao irresistível Mercadão 

de Madureira. 
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PEQUENA 
ÁFRICA

Sítio arqueológico é 
Patrimônio Mundial 
reconhecido pela 
Unesco

FLÁVIA OLIVEIRA

O Cais do Valongo foi construído em 1811 para deslocar da 

Rua Direita, atual Primeiro de Março, nos arredores da Praça XV, o de-

sembarque e o comércio de africanos que seriam escravizados no 

Brasil. A intenção era desviar do caminho – e do olhar – da elite bran-

ca da cidade os negros vestidos em trapos, desnutridos e adoecidos 

pela travessia do Atlântico. Estima-se que até um milhão de pessoas 

sequestradas de África aportaram na região. Por isso, é considerado 

o maior porto escravagista da história da humanidade. 

“A escolha do Cais do Valongo como ponto obrigatório de visita-

ção por cariocas e turistas se deve à relevância desse território, por 

mais de um século soterrado. Não há como sepultar o passado de 

brutalidade que forjou o Brasil sem conhecê-lo. O Valongo é marco 

da chegada dos africanos e também do nascimento de nossas mais 

nobres tradições culturais e religiosas, da capoeira ao samba e ao 

candomblé. O que temos de dor e de potência está assentado no 

Cais e arredores”, justifi ca a jornalista Flávia Oliveira. 
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Cais do Valongo 
Avenida Barão de Tefé – Saúde

Na esteira da chegada da Família Real por-

tuguesa ao Brasil, em 1808, o Rio tornara-se im-

portante entreposto negreiro, em decorrência do 

crescimento populacional e do desenvolvimento 

econômico locais. A região abrigava, além do cais, 

armazéns, pontos de venda de escravos, merca-

dos e casas comerciais. Ali, o tráfi co de africanos 

continuou clandestinamente, mesmo após a pro-

mulgação da Lei Feijó, de 1831, que proibia a im-

portação de escravos. 

O Cais do Valongo recebeu aterro de 60 centí-

metros de espessura em 1843, visando à constru-

ção do ancoradouro para receber a princesa napoli-

tana Teresa Cristina, que se casaria com o imperador 

Dom Pedro II. Por isso, a instalação passou a se cha-

mar Cais da Imperatriz, igualmente soterrado na vira-

da do século XX para comportar as intervenções ur-

banísticas que deram ao Rio um quê de Paris.

O passado colonial fi cou escondido até 2011, 

quando as escavações para obras de revitalização 

da Zona Portuária chegaram às ruínas sobrepostas 

do par de ancoradouros numa área de 350 metros 

de extensão, entre as ruas Coelho e Castro e Saca-

dura Cabral. Ao redor, foi identifi cada grande quan-

tidade de elementos de culto e amuletos originá-

rios de Angola, Congo e Moçambique. 

A Prefeitura do Rio e o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconhece-

ram a riqueza da descoberta e elaboraram o dos-

siê para fazer do sitio arqueológico Patrimônio 

Mundial. A Unesco classifi cou em 2017 o calça-

mento no estilo pé de moleque do Valongo como 

traço físico mais importante da chegada de escra-

vos africanos nas Américas.  “O Cais do Valongo é 

exemplo de sítio histórico sensível, que desperta 

a memória de eventos traumáticos e dolorosos e 

lida com a história de violação de direitos huma-

nos”, descreveu a agência das Nações Unidas. 

Como enfatiza Flávia Oliveira, uma parada obriga-

tória para cariocas e visitantes.
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O ambiente é um clone do templo histórico da Bos-

sa Nova, onde se apresentavam todas as feras – como 

Elis Regina, Sérgio Mendes e Baden Powell –, até cerrar 

as portas, em 1966. Inclusive o mago das teclas Francis 

Hime. “Fiz o primeiro show da minha vida no Bottle’s Bar, 

ao lado de Dori Caymmi e sob a direção de Ruy Guerra. 

Ainda estudava engenharia, mas já compunha com Vini-

cius de Moraes e o próprio Ruy. Ali iniciei a carreira musi-

cal”, rememora o autor de tantas pérolas da MPB.

Depois de tanto tempo fechado, o Bottle’s reabriu em 

2014, no mesmíssimo lugar onde criou fama: o antológi-

co Beco das Garrafas, que reunia também as casas notur-

nas Little Club, Bacará e Ma Griffe. Lá, a dupla dinâmica 

Luís Carlos Miele e Ronaldo Bôscoli começou a linha de 

produção de shows que a celebrizou na cena musical ca-

rioca. Situada no fi nal de Copacabana, a travessa sem sa-

ída da Rua Duvivier teria recebido a alcunha por um mo-

tivo que se tornou lenda urbana. Os moradores vizinhos, 

Maestro começou a construir 
sua carreira musical no 
antológico barzinho de Copa

PILARES 
DO BECO

FRANCIS HIME
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Bottle’s Bar 
Rua Duviver, 37 – Copacabana
Tel.: (21) 2543-2962

incomodados com a barulheira noite após noite, 

manteriam a prática de atirar garrafas sobre os bo-

êmios na via pública. Uma versão meio improvável, 

mas lenda é lenda, e não se fala mais nisso. 

A casa preserva a atmosfera aconchegante, 

com fotografi as de músicos que por lá passaram, 

como a de Jorge Ben Jor (ainda só Jorge Ben), 

Dom Um Romão, Milton Banana e Tião Neto. Na 

entrada, uma pilastra exibe a guitarra branca que 

pertenceu a Durval Ferreira, falecido em 2007. Ins-

trumentista e autor de standards da Bossa Nova, 

ele era pai da cantora e produtora cultural Aman-

da Bravo, que reinaugurou o espaço, com capaci-

dade para 80 pessoas. 

As mesinhas seguem coladas ao palco. “Há 

muito tempo me sinto inteiramente à vontade 

diante do público, sem beber uma única gota de 

álcool antes dos shows. Mas, à época, no dia da 

estreia da temporada, tomei quase uma garrafa de 

uísque para criar coragem de entrar em cena – há-

bito que se prolongou por 20 anos. E, como a ilu-

minação era baixa, levei um tombo e caí em cima 

da primeira mesa”, relembra Francis.  

Atualmente, a Bossa Nova e o Samba-jazz – 

gênero instrumental originado no balanço bossa-

novista, a partir da convivência de um naipe for-

mado por Luiz Carlos Vinhas, Maurício Einhorn, 

Airto Moreira, Chico Batera, Wilson das Neves, en-

tre muitos outros – mantêm o protagonismo nos 

shows ao vivo. Mas a programação diária mescla 

vários estilos e projetos, incluindo festas temáti-

cas e apresentações com DJs, em meio a cerve-

jas, destilados e petiscos. 

O querido maestro Francis Hime – que hoje diz 

“adorar o palco e conversar com o público” – dei-

xa no ar a possibilidade de fazer uma apresenta-

ção intimista no Bottle’s. Seria emocionante voltar 

ao mesmo Bat local onde começou a abandonar 

a engenharia para construir os primeiros e sólidos 

pilares na música brasileira. Puro malte sonoro.
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Poeta recomenda visita ao 
parque no Alto Leblon a todos 
os namorados

TOQUE 
DE LETRA
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Até o apagar do século XIX, a região de matas à ver-

tente do decantado rochedo no fi nal do bairro servira a 

pastos e lavouras. Somente nos anos 1930, a área, que 

abrigou também um quilombo, foi loteada para ocu-

pação urbana, advindo a construção de casas e edifí-

cios. Surgia, assim, o hoje chamado Alto Leblon. Ali, em 

1992 – num terreno que coube à prefeitura – foi aberto o 

Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos. 

Quem recomenda enfaticamente a apreciação dessa joia 

rara, uma área de preservação ambiental de quase 40 

hectares? O imortal poeta e escritor Geraldo Carneiro.

“É só subir pela Rua Aperana, serpenteando pelas 

curvas fechadas do Sétimo Céu, até chegar a uma visão 

paradisíaca da Zona Sul. Que só se compara à do Rio 

visto do mar, a certa distância da Praia Vermelha; e da 

Zona Norte, Maracanã e Quinta da Boa Vista, admirados 

do alto do Morro da Mangueira”, ensina o sexto ocupan-

te da Cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras (ABL), 

desde 2016.

Todo esse horizonte louvado por Geraldinho – abar-

cando as praias do Leblon, Ipanema e São Conrado, a 

Lagoa Rodrigo de Freitas, o Jardim Botânico e o Corco-

vado – se desvenda a partir dos deques de madeira de 

quatro mirantes, todos com estacionamento para carros 

(os mais condicionados fi sicamente podem cumprir o 

circuito a pé). Há áreas próprias a piqueniques, campo 

de futebol, parquinho infantil, um pequeno anfi teatro e 

esculturas, a exemplo das peças em aço assinadas por 

Oscar Niemeyer. 

Um pequeno anfi teatro e o memorial em homenagem 

às vítimas do acidente relativo ao voo 447 da Air France, 

em 2009, marcam o segundo mirante, com vista para as 

Ilhas Cagarras e o morro do Vidigal. No terceiro e amplo 

belvedere, está a sede do Parque, com um belo jardim, 

circundado por palmeiras, e um laguinho enfeitado pelas 

vitórias-régias – além de toaletes e bebedouros.

Ao longo das trilhas, revela-se a graça das espécies 

botânicas, como bromélias, antúrios-das-pedras, orquí-

GERALDO CARNEIRO
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Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos 
Rua Aperana, s/n – Leblon

deas-das-pedreiras e velózias-brancas, entre borboletas

-azuis, esquilos, micos-estrela e uma variedade de pás-

saros. O percurso de 1,5 quilômetro de extensão que le-

va ao sopé do Irmão Menor, integrante do conjunto do 

morro, apresenta grau de difi culdade leve, com pon-

tos de subida de curta distância. A permissão do uso de 

bikes se circunscreve aos caminhos pavimentados.

Em 2011, a unidade recebeu painéis de captação de 

luz solar e um banco de baterias capaz de conservar a 

energia por três dias, tornando-se autossufi ciente. “Já 

fui ao Parque para fazer piquenique com um de meus fi -

lhos. Antes da existência dele, frequentei algumas vezes 

um quiosque lá em cima, para namorar. É um lugar im-

perdível para todos os namorados em visita ao Rio.” Um 

toque de letra do poeta.
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O cantinho da Colônia dos 
Pescadores emoldurava o romance 
com Vinicius 

ARENA 
POÉTICA

Quando o Rio completou 400 anos, Gilda de Quei-

rós Mattoso recebeu um certifi cado de descenden-

te dos fundadores da cidade. Não é para qualquer um 

– bem como poucos guardam o privilégio de um con-

vívio tão intenso com os maiores personagens da nos-

sa MPB. Com o nome de batismo por causa do famoso 

fi lme estrelado por Rita Hayworth, Gilda começou a tra-

balhar em assessoria de imprensa com boa parte deles 

quando foi estudar na Universidade de Perúgia, em me-

ados da década de 70. 

GILDA MATTOSO

Por lá, conheceu o empresário italiano Franco Fonta-

na, que produzia shows na Europa envolvendo artistas 

de diversas nacionalidades. “Junto a ele, me aproximei 

de muitos de meus ídolos – Chico Buarque, Gal Costa, 

Tom Jobim, Caetano Veloso, Maria Bethânia, entre ou-

tros – e encontrei o maior de todos, Vinicius de Moraes.” 

Resumo do samba-canção: voltou ao Brasil casada com 

o poeta, após uma temporada em Paris, sendo sua mu-

sa até o fi m. Os dois foram morar numa casa na Gávea, 

de onde saíam para curtir o Rio.
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Posto 6
Avenida Atlântica, entre as Ruas Francisco Otaviano e Sá Ferreira

“De tantos e tão lindos lugares de nossa cidade ma-

ravilhosa, um me fala ao coração de modo especial: o 

Posto 6. Sou nascida e criada em Niterói, e, como toda 

menina classe média dos anos 60, Copacabana exercia 

um enorme fascínio sobre mim, sempre embalada ao 

som da recém-nascida Bossa Nova. Em 1967, uma de 

minhas irmãs se casou e foi viver justamente no Posto 6, 

onde nasceram seus dois fi lhos. E eu ia à praia com eles 

ali: banhos de mar inesquecíveis e uma vista de tirar o fô-

lego”, relembra. 

Anos depois, já casada com Vinicius, Gilda descobriu 

que o compositor também gostava daquele cantinho. 

“De vez em quando, íamos comer no nosso restauran-

te favorito, o Concorde, na Praça General Osório. Passá-

vamos pelo Posto 6, bem perto, e sentávamos num ban-

co para namorar, sentir a brisa do mar e apreciar a vista. 

Não dá para esquecer o enquadramento da Colônia dos 
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sob as frondosas amendoeiras. Lindo de morrer!”

Ela arremata a pintura: “Para celebrar meus 50 anos, 

escolhi o Clube Marimbás, que também fi ca ali e é, ao la-

do do Instituto Cultural Cravo Albin, o lugar mais baca-

na para festas da cidade. Fechando as belezas desse re-

canto da praia, ainda temos a coroar todo o Forte de Co-

pacabana, com vários eventos interessantes abertos ao 

público. Salve o Posto 6, pois ali viveram Drummond e 

Caymmi, ambos eternizados em estátuas naquela orla!” 

E por falar em saudade, nada melhor do que fi carmos 

com os versos de Vinicius: “ Tu, Copacabana / Mais que 

nenhuma outra foste a arena / Onde o poeta lutou con-

tra o invisível / E onde encontrou enfi m sua poesia.” 

CARIOCAS DE HOJE
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DIVINO, 
MARAVILHOSO

Residência do 
produtor cultural em 
Ipanema mantém 
agenda plural

GUILHERME ARAÚJO

O “nome chique” foi escolhido pelo próprio produtor 

para batizar o centro de cultura que ocupa o casarão on-

de morou – e agitou festas retumbantes – nas últimas três 

décadas de vida. Localizado numa rua tranquila de Ipa-

nema, o Gabinete de Leitura Guilherme Araújo exibe, 

desde setembro de 2015, todo o acervo de um dos mais 

importantes personagens da cena musical brasileira.

Ele despontou no meio em 1966, empresariando Ma-

ria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, 

que trocou seu Maria da Graça batismal, “nome de can-
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Gabinete de Leitura Guilherme Araújo
Rua Redentor, 157 – Ipanema
Tel.: (21) 2523-1553

tora de fados”, por sugestão do mentor. Junto à linha de 

frente da Tropicália, comandou um programa de televi-

são chamado “Divino, Maravilhoso”, uma expressão que 

gostava de usar à época e título de uma das canções 

emblemáticas do movimento dos artistas baianos. 

Sob a direção de Gilda Mattoso, a casa, doada em 

testamento à Fundação de Artes do Estado do Rio de 

Janeiro (Funarj) em 2001, na intenção que se transfor-

masse em centro cultural, distribui-se por 14 cômodos. 

A atração principal dentro da memorabilia, que expõe 

uma coleção de espelhos e esculturas de pênis de di-

ferentes tamanhos, é o acervo de imagens. Ele adorava 

sair em fotografi as.

Há poses ao lado de personalidades como Gal Cos-

ta (cujo visual hippie foi convertido por Araújo em look 

sofi sticado no show “Gal Tropical”), Erasmo Carlos (que, 

mascarado, simula beijar a boca do promoter), Rod 

Stewart e até o Papa João Paulo II. E, também, fotos e 

cartazes de seus badalados eventos, a exemplo do Su-

gar Loaf Carnival Ball, grande baile de abertura do car-

naval carioca, e o Réveillon, ambos no Morro da Urca, e 

o Gala Gay, no Canecão. Destacam-se, ainda, vestimen-

tas usadas pelo irreverente anfi trião nos bailes que sa-

cudiam a cidade. Não foi à toa que, em 1987, recebeu o 

título de Embaixador do Rio – como não poderia deixar 

de ser, numa superfesta no Copacabana Palace. 

Em sintonia fi na com o perfi l multifacetado do antigo 

proprietário, falecido em 2007, o Gabinete abriga as mais 

diversas manifestações artísticas, dando lugar a leituras 

dramatizadas, exposições, saraus de poesia, lançamen-

tos de discos e livros, encontros musicais, eventos perfor-

máticos, debates e cursos de teatro e cenografi a. Um es-

paço, em síntese, que respira arte e é a cara festiva do Rio. 

Tudo bem ao gosto de Guilherme: divino, maravilhoso.
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HAROLDO COSTA

Um recanto que se 
transformou em referência 
arquitetônica na região 
boêmia

A PRAIA 
IBÉRICA DA 
LAPA
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Nosso eterno Orfeu – protagonista da icônica peça 

de Vinicius de Moraes, montada no Teatro Municipal 

com a Orquestra Sinfônica em 1956 – veio à luz em Pie-

dade, na Zona Norte. Por volta dos dez anos, foi morar 

com o pai (a mãe já falecida) em pleno bairro boêmio da 

Lapa. “Comecei bem, não?” – brinca o querido jornalis-

ta, ator, escritor e produtor cultural. Hoje, do alto de suas 

89 primaveras e uma trajetória dedicada a espetáculos e 

textos de perfi l essencialmente brasileiro aqui e no exte-

rior, Haroldo Costa é só carinho em relação a esse peda-

ço tão especial do Rio, o Largo da Lapa.

Ele recorda: “Nossa casa se localizava na Rua Joa-

quim Silva, atrás da atual Sala Cecília Meireles, onde era 

o Cinema Colonial, que lançava os fi lmes da Atlântida. 

Por acaso, alguém saberia me dizer como se chega a 

Areias de Espanha? Com certeza, a resposta viria com 

um ‘nunca ouvi falar’. Na área praiana, que começou a 

ser povoada a partir da chegada da Família Real, frades 

carmelitas ergueram a Igreja Nossa Senhora do Carmo 

da Lapa do Desterro – tombada pelo Patrimônio Histó-

rico e Artístico Nacional (Iphan) e que merece uma visi-

ta. E assim nasceu o Largo da Lapa, que foi se tornando 

um conglomerado de casas residenciais e, depois, ca-

barés e dancings.”

No período momesco, a região era o epicentro dos 

blocos de sujos, que se transformaram em ranchos e so-

ciedades carnavalescas. “A mais importante historica-

mente foi a Tenentes do Diabo. Em sua sede, na rua Vis-

conde de Maranguape – onde pode ser visto o belo Lam-

padário executado por Rodolfo Bernadelli, em 1906, na 

gestão de Pereira Passos –, realizaram-se muitas reuniões 

com jornalistas e escritores abolicionistas e republicanos. 

No Largo da Lapa, a partir dos anos 30, fi cava o ponto ter-

minal dos bondes que iam para o Centro da cidade, Bota-

fogo, Catete, Flamengo, Laranjeiras e Cosme Velho.”

Haroldo prossegue: “No quadrilátero do Largo, três 

cabarés animavam as noites com música ao vivo e mo-

ças mais ‘vivas’ ainda, que alimentavam o sonho dos exi-
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Largo da Lapa – Centro

bidos cavalheiros, entre tangos, sambas e boleros. Pelas 

calçadas e bares, circulavam músicos como Geraldo Pe-

reira, Noel Rosa, Wilson Batista, Lupicínio Rodrigues, La-

martine Babo, Ataulfo Alves, Villa- Lobos e Guerra Peixe.” 

Cartão-postal do bairro, os Arcos da Lapa – antigo 

Aqueduto da Carioca, em estilo românico, com a função 

de abastecer a população da cidade – foram considera-

dos a maior obra de engenharia do regime colonial. Ao 

lado da erudita Sala Cecília Meireles, funciona – num ca-

sarão de fi ns do século XIX, com a fachada preservada 

– o popular Bar Ernesto, tradição de mais de 80 anos em 

culinária alemã. Nas redondezas, proliferam bares com 

música ao vivo. “Para o carnaval de 1949, lembra o pro-

dutor, Herivelto Martins e Benedito Lacerda fi zeram um 

samba que se eternizou pelo primeiro verso: a Lapa está 

voltando a ser a Lapa... Pois é, a Lapa continua”. Firme e 

cada vez mais forte.
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TRINADOS INSPIRADORES

Um mundo que 
não se aprende em 
nenhum livro

HYLDON

“Larga de ser boba e vem comigo”, propunha o poeta a sua musa, 

convidando-a a descansar na sombra de uma árvore e ouvir o canto 

dos pássaros. Na época, 1975, os temas ecológicos não estavam na or-

dem do dia, muito menos se escutara falar em samplers. Mas Hyldon, 

apaixonado por passarinhos, conseguiu registrar um sabiá-laranjeira, 

com um gravadorzinho cassete na casa de um amigo. Depois introdu-

ziu os gorjeios que o cativaram na faixa seguinte à “Na rua, na chuva, na 

fazenda”. As duas foram um sucesso radiofônico estrondoso.

Instalado no Recreio dos Bandeirantes há 16 anos, o compositor con-

tinua apreciando os ares campestres. “Vou sempre ao Parque Natural 
Municipal Chico Mendes – a pé ou de bicicleta, pois fi ca perto de onde 

moro –, uma reserva de Mata Atlântica, cortada pelo Rio do Tachão. De 
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Parque Natural Municipal Chico Mendes
Avenida Jarbas de Carvalho, 679 – Recreio dos Bandeirantes 
Tel.: (21) 2437-6400

manhã bem cedo, ou então na parte da tarde, costumo ob-

servar os pássaros, que me encantam, além da botânica.” 

Graças à presença de pitangueiras e aroeiras, o par-

que é o paraíso de tiês, sanhaços e saíras. “Cheguei a in-

cluir o canto de um tiê em ‘As coisas simples da vida’, mú-

sica que fi z em homenagem ao poeta Manoel de Barros”, 

recorda Hyldon. A frondosa fi gueira-vermelha, por sua 

vez, serve de alimento para preguiças e morcegos, mamí-

feros que ali circulam, junto a capivaras e gambás.

Criado em 1989, um ano após a morte de Chico Men-

des, a área de restinga na planície arenosa da Baixada 

de Jacarepaguá valoriza o ideário do ex-líder seringuei-

ro, que lutou pela preservação da Floresta Amazônica. A 

cargo da prefeitura, ela surgiu no intuito de proteger as 

espécies da fauna e fl ora da Lagoinha das Tachas e seu 

entorno, algumas ameaçadas de extinção. Principalmen-

te, o jacaré-de-papo-amarelo, que vive cerca de 50 anos, 

mede entre 1,5 e 2,5 metros e tem a sobrevivência em ris-

co pela deterioração contínua de seus habitats. Fora 120 

tipos de aves, já foi catalogada mais de uma centena de 

exemplares de borboletas, insetos considerados bioindi-

cadores de um meio ambiente saudável. Alguns animais 

egressos de cativeiros podem ser vistos de perto, como 

jacarés, jabutis, cágados-de-água-doce e jiboias. 

Com um total de 40 hectares e quase cinco quilôme-

tros de trilhas (planas e bem sinalizadas), o Parque repre-

senta um espaço ideal, tanto para momentos de lazer 

quanto atividades de educação ambiental. À entrada, o vi-

sitante recebe informações dos funcionários sobre as ca-

racterísticas do Chico Mendes, que dispõe de passeios 

guiados, cursos, palestras e ofi cinas de desenho e pintura.

“Monitorado por guardas, é um lugar bastante seguro. 

Gosto de ir lá nos dias de semana, quando fi ca mais vazio 

e silencioso, para respirar, meditar, fazer ioga”, acrescenta 

o soul man brasileiro. E, naturalmente, compor lindas can-

ções, inspiradas num mundo que não se aprende em ne-

nhum livro.

CARIOCAS DE HOJE
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Museu Universitário da 
PUC foi residência do 
patrono da arquitetura 
nacional

Vamos ser sinceros. Cruzar na rua com o maestro 

brasileiro de maior projeção internacional requer uma 

sorte digna de ganhador da Mega-Sena. Quando não 

está regendo pelo mundo ou à frente da Orquestra Pe-

trobras Sinfônica ou da Orquestra Sinfônica de Heliópo-

lis, em São Paulo, Isaac Karabtchevsky se encontra de-

bruçado sobre partituras e mais partituras, recluso em 

seu estúdio no alto da Gávea.

Ali o maestro comprou uma residência, do pianista Be-

né Nunes, em 1975. “Ainda era uma área com resquícios 

da origem rural. Tanto que, por incrível que pareça, Can-

to e Mello, então dono das Óticas Fluminenses e meu vi-

zinho no topo da rua, costumava descê-la de charrete, 

ao lado da esposa. E seguiam, na maior tranquilidade, 

passeando pela Marquês de São Vicente”, lembra Karab-

tchevsky. Do seu recanto em “clima de serra, rodeado de 

pássaros e com a vista das pedras do Maciço da Tijuca”, 

ele só sai para outro refúgio – o sítio em Petrópolis.

“Mas, por falar na Marquês de São Vicente, não pos-

so deixar de citar o Solar Grandjean de Montigny – na 

mesma rua –, remanescente daquela ambiência de chá-

caras que caracterizou a formação do bairro, a partir dos 

anos 1830. Em meio ao magnífi co conjunto de árvores 

seculares do entorno, cortado pelo Rio Rainha, o Solar é 

um exemplo bem-sucedido de adaptação de um modelo 

residencial europeu, com estrutura neoclássica, às condi-

ções tropicais no século XIX”, comenta.

August Grandjean de Montigny chegou à cidade em 

1816, integrando a Missão Artística Francesa, comitiva 

trazida por D. João VI para desenvolver a cultura brasi-

leira. O já premiado arquiteto desembarcou aqui com a 

incumbência de projetar a sede da Escola Real de Ciên-

cias, Artes e Ofícios, depois denominada Academia Im-

perial das Belas Artes e, hoje, Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tornou-

se o patrono da arquitetura no Brasil, construindo na Gá-

vea, em 1823, a casa onde morou até morrer. 

A residência, retratada por Debret, apresenta nítidas 

inclinações europeias. Isso se evidencia pelo comparti-

mento circular que marca o eixo aos fundos – com as pi-

lastras da entrada encimadas por um pequeno frontão. 

Tombada pelo Iphan como monumento nacional em 

1938, passou por diversos donos, até que, 13 anos de-

pois, a PUC-Rio adquirisse aquele loteamento. O casa-

ISAAC KARABTCHEVSKY
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Solar Grandjean de Montigny 
Rua Marquês de São Vicente, 255 – Gávea 
Tel.: (21) 3527-1435

rão funcionou como sede administrativa do cam-

pus até 1980, quando, após um processo de res-

tauro, deu lugar ao Solar Grandjean de Montigny. 

O centro cultural interconecta o espaço aca-

dêmico e a comunidade, promovendo exposi-

ções e atividades artísticas para incentivar, em es-

pecial, o conhecimento acerca do Rio de Janei-

ro. O também chamado Museu Universitário trou-

xe uma grande novidade em junho deste ano: a 

abertura ao público da Biblioteca Irma Arestizá-

bal. O acervo teve início com a coleção pessoal 

de livros sobre história da arte da ex-diretora do 

Solar. Vai dizer que não é um programa batuta?

CARIOCAS DE HOJE
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Cafezinho, bolinho e 
picadinho com sabor 
e aroma superlativos 
da roça

PONTO PRA TÁTA!

ISABEL SALGADO

“Parece que estamos numa fa-

zendinha do interior, bem acolhe-

dora. É um lugar com uma atmos-

fera aconchegante, que foge total-

mente ao padrão de lojas do gêne-

ro. Tem comidinhas deliciosas e, 

melhor ainda, fi ca perto da minha 

casa, na Gávea”, saca com efeito a 

campeoníssima – e carioquérrima 

– Isabel Salgado. Superlativos que 

se aplicam também às gostosuras 

servidas na Da Casa da Táta, nu-

ma ruazinha arborizada do bairro, 

há 19 anos.

“Chego sempre a pé ou de bici-

cleta. Gosto de ir lá para tomar ca-

fé da manhã”, relata a primeira gran-

de estrela do vôlei nacional. “Da ma-

nhã” é maneira de dizer, pois a ca-

sinha de boneca rústica, invariavel-

mente enfeitada com fl ores, serve 

a refeição a qualquer hora. As be-

bidas quentes (café, cappuccino, 

chocolate ou chá) jogam no mes-

mo time de sucos, frutas, cesta de 

pães, pão de queijo e frios. 

Os bolos são de levantar a torci-

da: os de laranja, banana com aveia, 
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Da Casa da Táta
Rua Professor Manoel Ferreira, 89 - lojas N e O – Gávea
Tel.: (21) 2511-0947

formigueiro, nega maluca e espuma de coco entram em 

quadra de mãos dadas aos bolinhos de cenoura com 

nozes, maçã com canela, fubá de arroz e aipim ou milho 

com coco. E você ainda pode surpreender aquela pes-

soa especial com o “Café na cama”. É só escolher os itens 

preferidos que a montagem será entregue, num charmo-

so bauzinho de palha, no endereço d (x) felizard (x). 

As comidinhas incluem minissanduíches de croissant 

com muçarela de búfala, tomate e manjericão; minitarte-

lete de berinjela com nozes; tortinhas de cebola, curry e 

passas ou de alho poró; potinho de bacalhau espiritual; e 

pasta de ricota com rúcula, manteiga e geleia. E tem coi-

sa mais reconfortante que uma sopinha de batata-baroa 

ao anoitecer?

No almoço, os pratos variam com o dia: picadinho 

de carne, ovo poché, arroz, farofa, banana grelhada (se-

gunda); arroz de forno com frango e shitake, couve-fl or e 

brócolis no vapor e feijão (terça); carne assada com ba-

tata corada, farofa, feijão e arroz ou quibe assado de es-

pinafre com queijo minas, arroz com cebola torrada e 

feijão (quarta); lasanha de frango ou de espinafre com 

ricota (quinta); bacalhau espiritual ou galinhada goia-

na com quiabo refogado e feijão (sexta); e feijão da Táta, 

abóbora, couve, farofa e arroz (sábado) – todos devida-

mente acompanhados por salada.

Diariamente, há tortas de farinha integral: frango, 

alho-poró, cebola com curry e espinafre com gorgonzo-

la. Elas podem ser encomendadas para levar para casa, 

assim como o bacalhau espiritual. Mas, aviso importan-

te: não esqueça de levar seu próprio pirex. No último set, 

fondant de chocolate, sorvete de coco queimado, cre-

minho de banana ou ameixa, crumble de banana e mar-

quise de chocolate.

Você pode partir também para o tie-break assistindo 

aos shows da “Quinta autoral”, projeto musical dedica-

do aos novos compositores da cidade. Ou ao som de um 

samba de prima, nas segundas-feiras. “O casal de proprie-

tários, a Táta e o Álvaro, me convidaram para ver a roda. E 

é claro que eu vou”, garante Isabel. Levantou a bola, a do-

na vitalícia da camisa 7 da seleção corta!

CARIOCAS DE HOJE
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ISABELA CAPETO

Livraria no Catete 
é um refúgio nas 
andanças da estilista

SEBO NAS 
CANELAS
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Caminhar pelos arredores do bairro onde mora, o 

Flamengo, em atividade exploratória, é com Isabela Ca-

peto mesmo. Se você também faz o gênero fl âneur, não 

vai ser difícil cruzar com ela na feira da Glória aos domin-

gos, por exemplo. “Acho sensacional, diferente, vende 

de tudo. Ao lado das barracas, fazem peixe frito na hora 

e sushi. E, no fi nal, tem a feirinha de chão, a minha pre-

ferida, onde se podem encontrar preciosidades entre os 

objetos dispostos na calçada”, garante. 

Foi justamente nas andanças easy rider pelo bairro 

vizinho que a estilista descobriu a Beta de Aquarius. 

“Esta livraria e sebo é espetacular. Há publicações de to-

dos os tipos, a preços ótimos, num ambiente bem char-

moso – parece que estamos fora do Rio. E com a vanta-

gem de abrir diariamente, das 9h às 21h, inclusive aos 

domingos, quando fecha às 17h.” 

Desde 1999, as grandes estantes em madeira, distri-

buídas pelos dois pavimentos de pé direito amplo, exi-

bem mais de 20 mil títulos de obras novas e antigas. No 

conjunto, originado a partir do arquivo pessoal do fun-

dador, Antônio Seabra, predominam os segmentos de 

artes, literatura, biografi as, ciências humanas e sociais e 

esoterismo. As raridades enchem os olhos dos frequen-

tadores, em particular nos campos de arquitetura, cine-

ma, tapeçaria e histórias em quadrinhos. 

Edições esgotadas, fora de catálogo, nacionais e es-

trangeiras, primeiras edições e livros autografados pe-

los autores são a especialidade da casa. Já foram ven-

didos um exemplar de Guimarães Rosa com dedicatória 

de próprio punho a José Lins do Rêgo, e outro de Silvio 

Romero a Euclides da Cunha. A singularidade do acer-

vo leva à realização de leilões periódicos, envolvendo 

as edições mais preciosas. No centro da loja, um saldão 

propicia a leitura a custos hipercamaradas – dá para 

garimpar desde HQs clássicas, como as de Charles M. 

Schulz, a volumes de teoria econômica. As poltronas de 

couro convidam a sorver algumas páginas ao som de 

um bom jazz, tocado baixinho.
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Beta de Aquarius 
Rua Buarque de Macedo, 72 – Catete 
Tel.: (21) 2556-1213

Após essa incursão no mundo das le-

tras, você pode, quem sabe, avistar Isabe-

la numa das poucas mesinhas da Ferro e 

Farinha, na tranquila Rua Andrade Perten-

ce, também no Catete. “Servem pizzas as-

sadas no forno a lenha com ingredientes 

da melhor qualidade, a um super custo-be-

nefício”, assegura. As coberturas são imagi-

nativas, como a el captain (com muça rela 

fi or di latte e carne marinada em suco de la-

ranja, cominho e guacamole); a lucky star 

(com cogumelos de paris e ovo caipira); e 

a picnic apimentado (com ricota, muçare-

la fi or di latte, gorgonzola, grana padano e 

mel picante). Um rolê cheio de estilo, bem 

ao gosto de Isabela, para corpo e espírito. 
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Instituição 
fi lantrópica no Centro 
preserva relíquias 
oitocentistas

CASA DAS MÃOS SANTAS
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IVO PITANGUY 

O papa da cirurgia plástica mundial dividia o tempo entre três de seus re-

cantos: a residência na Gávea, a paradisíaca Ilha dos Porcos Grande em An-

gra dos Reis (onde foram lançadas suas cinzas) e a renomada clínica da Rua 

Dona Mariana, em Botafogo. Sophia Loren, Marisa Berenson, Nick Lauda, So-

nia Braga e Vera Fisher pertencem à extensa lista de celebridades que se en-

tregaram às mãos santas do “Rodin do bisturi”, em sete décadas de medicina.

Mas, no meio do caminho, tinha a Santa Casa da Misericórdia do Rio 
de Janeiro, onde o aclamado Dr. Ivo Pitanguy atendia gratuitamente, às 

quartas-feiras, pessoas que jamais teriam condições de pagar por suas mi-

lagrosas operações reparadoras. O imponente palacete da instituição fi lan-

trópica, fundada pelo jesuíta José de Anchieta em 1582 no então Morro do 

Castelo, preserva relíquias desconhecidas até dos próprios cariocas. 

Ao longo dos séculos, a edifi cação passou por obras de reforma e am-

pliação, tendo sido lançada em 1840, na presença do Imperador Pedro II, a 

pedra fundamental do Hospital Geral – hoje tombado pelo Iphan. A facha-
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Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro
Rua Santa Luzia, 206 – Centro
Tel.: (21) 2219-8641

da em estilo neoclássico foi concebida pelo arquiteto 

José Maria Jacinto Rebelo, discípulo de Grandjean de 

Montigny. Ele projetou um grande pórtico com dupla 

colunata de cantaria e frontão triangular ornamentado 

por baixos-relevos do artista Luis Giudice (este trabalho, 

executado em 1868, é considerado um dos principais 

do gênero na cidade). 

O frontão compõe-se de três painéis: um medalhão 

central – onde se insere o brasão da Ordem da Irmanda-

de da Misericórdia – e duas fl âmulas laterais simétricas, 

distinguindo-se símbolos remetentes à religião, à morte e 

à medicina. Na parte inferior, entre dois escudos, veem-se 

as setas do mártir São Sebastião, padroeiro do Rio. 

O interior da Santa Casa – formada por três alas pa-

ralelas, onde fi cam as enfermarias, separadas por pátios 

conectados entre si – é igualmente valioso. Assim de-

monstram as extensas barras de azulejos holandeses, 

franceses e portugueses nos corredores de circulação e 

nas escadas, além de telas setecentistas e oitocentistas, 
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também, uma capela e o Museu da Farmácia.

A tranquilidade da Rua Santa Luzia, sombreada por 

árvores frondosas, é um convite adicional a que se co-

nheça mais de perto o lugar onde Ivo Pitanguy dedicou 

tanto de seu precioso tempo. Artífi ce de um legado ines-

timável, o professor imortal – que ocupou a cadeira 22 

da ABL – nos deixou aos 90 anos, de parada cardíaca, 

em 6 de agosto de 2016. Um dia antes, havia carregado, 

em cadeira de rodas, a tocha olímpica no revezamento 

pela Zona Sul da cidade. Subiu ao céu, como sempre, 

iluminado.

CARIOCAS DE SEMPRE
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Cafeteria prepara 
blends de grãos 
especiais na charmosa 
Vila do Largo

“Eu sempre disse, a título de brin-

cadeira, que meu país é o Largo do 
Machado. Nasci na calma (Cidade 

Autônoma do Largo do Machado e 

Adjacências). E, depois de um pe-

ríodo de exílio, foi para cá que voltei, 

em 2016, para criar meus três fi lhos 
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JOÃO CAVALCANTI

MUITA CALMA 
NESSA HORA

da maneira como fui criado – me re-

lacionando com o bairro e com suas 

pessoas”, relata o músico João Ca-

valcanti, ex-integrante do grupo de 

samba Casuarina.

Ele detalha: “Seu Arlindo, por 

exemplo, rege a Rotisseria Sírio Li-

baneza desde que me entendo por 

gente. A Rotisseria, para quem não 

sabe, é a tal mitológica esfi ha do Lar-

go do Machado. Sempre que vou lá, 

e olha que vou bastante, Seu Arlindo 

pergunta pelos meus pais, meus ir-

mãos e meus fi lhos. Sabe mais da mi-

nha genealogia do que eu – inclusi-

ve que, fi lho de carioca com pernam-

bucano, gosto do suco sem açúcar, 

tanto faz se de pinha ou fruta do con-

de. Quando a pediatra do Martin, 

meu fi lho mais novo, disse que ele já 

podia experimentar ‘um queijinho de 

minas com pouco sal’, entendi: ‘Vai 

agora para a Galeria Condor e ento-

pe essa criança de esfi ha!’.” 

Desde 1972, lá é um entre e sai 

de dar gosto. Só às sextas-feiras, 

chegam a vender mais de 1.300 es-

fi has, nas opções carne, frango, quei-

jo e verdura. Os quibes, igualmente 

com sabores variados, também po-

dem ser pedidos na versão de for-

no – avulsos ou integrando refeições 

completas. Uma delas traz abobri-

nha ou repolho recheado de carne 

moída, arroz de lentilhas e pasta de 

grão-de-bico. De sobremesa, experi-

mente o belewa, doce sírio de massa 

folhada com castanhas.

Filho do compositor recifense 

Lenine, João prossegue: “Saindo da 

fronteira de Laranjeiras em direção à 

do Catete no meu enclave macha-

diano, há o Café Secreto, outro pon-

to estratégico da Calma. Incrustado 
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Largo do Machado
Entre Laranjeiras e Catete 

na Vila do Largo, espécie de Little 

Italy daqui – na Rua Gago Coutinho, 

6 –, ele foi inaugurado pouco antes 

do retorno ao meu país. E é um dos 

melhores lugares do mundo para se 

tomar café. Não apenas pela bebi-

da em si, deliciosa e extraída em tro-

centos métodos diferentes, mas tam-

bém pelo ambiente – e o atendimen-

to, claro. Em frente ao campanário da 

Igreja de Nossa Senhora da Glória, o 

Café Secreto respeita, religiosamen-

te, a diversidade e o amor – e não 

CARIOCAS DE HOJE

só pelo café –, reiterando em mim o 

compromisso de fortalecer o virtuo-

so e pujante comércio da minha pra-

ça-nação.”

O Secreto serve blends espe-

ciais. Há cappuccino, carmita (com 

sabor frutado e aroma fl oral), mac-

chiato (com leite quente espuman-

te), mocaccino (com chocolate e 

chantilly) e café gelado com limão. 

E, ainda, chá de hibisco com laran-

ja e earl grey com leite vaporizado e 

baunilha. De comestíveis, bolos do 

dia, queijadinha, cookie de choco-

late meio amargo, pistache e fl or de 

sal, torta vegana de cacau, pão de 

queijo, pão de fermentação natu-

ral com manteiga e mel e tartine de 

tomate assado com queijo da Ser-

ra da Canastra no pão sourdough. 

Não dá vontade de ir voando até o 

país do João?
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O CENTRO 
DO CENTRO

Confeitaria Manon adoça 
a caminhada pelo antigo 
Desvio de Mar 

JOÃO DO RIO

“Flanar! Aí está um verbo universal sem entrada nos 

dicionários, que não pertence a nenhuma língua! Que 

signifi ca fl anar? Flanar é ser vagabundo e refl etir, é ser 

basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado 

ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à 

noite...”, fi losofava o repórter João Paulo Emílio Cristó-

vão dos Santos Coelho Barreto. Das muitas perambula-

ções cidade afora, João do Rio, como fi cou conhecido, 

extraía a seiva de suas crônicas jornalísticas.

Nesses escritos, escancarava-se uma janela pela 

qual desfi lavam o glamour da alta sociedade e a margi-

nalização do povo no Brasil republicano. No clássico “A 

alma encantadora das ruas”, coletânea de textos publi-

cados na imprensa carioca entre 1904 e 1907, o Baude-

laire nascido na antiga Rua do Hospício descreve com 

acidez cenas da Belle Époque à la Rio.

No livro, o dândi tropical, frequentador tanto de sa-

lões luxuosos quanto de centros espíritas no subúrbio 

e rodas de samba nas favelas, declara: “Oh! sim, as ruas 

têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinis-

tras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, 

infames, ruas sem história, ruas tão velhas que bastam 

para contar a evolução de uma cidade inteira...” E pas-

sa então a tecer comentários afi adíssimos sobre o perfi l 

das vias urbanas mais movimentadas à época. 

A principal delas, o coração do Rio – de onde ele ba-

tucava suas ousadas linhas na redação da “Gazeta de 

Notícias” –, ganhou a cáustica fotografi a: “Vede a Rua 
do Ouvidor. É a fanfarronada em pessoa, exageran-

do, mentindo, tomando parte em tudo, mas desertando, 

correndo os taipais das montras à mais leve sombra de 

perigo. Esse beco inferno de pose, de vaidade, de inve-

ja, tem a especialidade da bravata.” 

A “artéria da futilidade” – em que se reunia a roda bo-

êmia parnasiana de Olavo Bilac, cultor do estilo de vida 

parisiense –, fora aberta em 1567 e chamada de Desvio 

de Mar. Quando o ouvidor-mor Francisco Berquó da Sil-

veira se mudou para lá, em 1870, as pessoas começa-

ram a se referir a ela como a rua do ofi cial de Justiça da 

cidade. Era o centro do Centro, abrigando sedes de jor-

nais, editoras, livrarias, cafés, restaurantes e estabeleci-

mentos de alta moda importada do Velho Mundo. 

Nos dias de hoje, mantém-se estreita como no perí-

odo imperial e acessível, em alguns trechos, somente 
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Rua do Ouvidor – Centro
Entre o Largo de São Francisco e a Praça XV

a pedestres. O bom, segundo recomendava o olhar de 

águia de João do Rio, é simplesmente fl anar por ela. A 

caminhada vai do Largo de São Francisco, atravessan-

do-se o trecho histórico cortado pela Rua do Mercado, 

até a Praça XV, o antigo Largo do Paço. 

Não deixe de entrar na Confeitaria Manon, aberta 

desde 1942. Peça um café com Madrileño, um pãozinho 

doce com creme e goiabada, a especialidade da casa. 

Tombada pela prefeitura, ela preserva os pisos de már-

more, espelhos franceses e outras peças decorativas da 

época. Depois, é só seguir apreciando o casario e os mo-

numentos do Rio Antigo – além das mais diversas fi guras, 

que encarnam, afi nal, a alma encantadora das ruas.
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NÓ NA MADEIRA

Remanescente dos 
cordões carnavalescos 
estica a animação o 
ano todo

JOÃO NOGUEIRA

Quem não chora, não mama / segura, meu bem, a chupeta / lugar quen-

te é na cama / ou então no Bola Preta, exultava em 1935 a marchinha-hino 

composta por Nelson Barbosa e Vicente Paiva. E o bloco é quente mesmo, 

até hoje, quando acaba de completar 101 anos de uma gloriosa folha corri-

da no carnaval carioca. Sambista da mais alta patente, João Nogueira tam-

bém comungava da animação do Cordão do Bola, que celebrou o cente-

nário em 2018 justamente no Imperator, centro cultural em homenagem ao 

compositor de “Poder da criação”.

O Bola Preta representa o último remanescente dos cordões carnavales-

cos que existiam no Rio em princípios do século XX, substituídos posterior-

mente pelos ranchos e escolas de samba. Jacob do Bandolim chegou a es-
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Bola Preta
Rua da Relação, 3 – Centro
Tel.: (21) 2240-8049

crever e gravar, em 1954, um choro 

reverenciando o bloco, que foi um 

bravo ponto de resistência ao lon-

go do tempo em que a folia de rua 

andou em baixa na cidade. Conser-

vou a chama da festa pagã sempre 

acesa. Nem ao sofrer um duro revés 

em 2008, ao ter que desocupar judi-

cialmente a tradicional sede da Ave-

nida 13 de Maio, cenário de bailes 

concorridíssimos ao som de gran-

des orquestras, deixou de desfi lar. A 

seu reboque, originaram-se muitos 

blocos que foram superando nos 

últimos anos a síndrome de esvazia-

mento e hoje arregimentam multi-

dões nas ruas. 

No sábado momesco, pela ma-

nhã, um cortejo de foliões – que já 

atingiu 2,5 milhões de pessoas –, em 

geral com fantasias em preto e bran-

co, sai da Cinelândia, junto ao Tea-

tro Municipal, ao som de quem não 

chora, não mama. Invade a Avenida 

Rio Branco, entre o Obelisco e a Can-

delária, serpeia pelas ruas do Cen-

tro e, no início da tarde, ganha a Pra-

ça Tiradentes. A pulação se encerra 

ao entoar da infalível “Cidade Mara-

vilhosa”, de André Filho.

A agremiação, Patrimônio Ima-

terial do Rio, recebeu até o Rei Ro-

berto Carlos, em pleno auge da Jo-

vem Guarda, num espetáculo que 

entrou para os anais da casa. Atual-

mente, tem como padrinhos os can-

tores Neguinho da Beija-Flor e Maria 

Rita. Ao longo do ano, mantém em 

sua sede, na Rua da Relação – com 

restaurante e bar decorado por fotos 

que remontam a história do bloco –, 

uma agenda de eventos movimen-

tada. São bailes, festas, pagodes, for-

rós, arraiais e feijoadas animados pe-

la Banda Show (também chamada 

de Sinfônica do Carnaval), compos-

ta por cerca de 30 músicos. 

No passado, o som de alta quali-

dade dos salões era prestigiado por 

políticos – como o presidente Ge-

túlio Vargas e Negrão de Lima, go-

vernador do Estado da Guanabara 

– e artistas do porte de Pixinguinha, 

Dalva de Oliveira, Jamelão, Emilinha 

Borba, Ataulfo Alves, Elizete Cardo-

so, Alcione, Clara Nunes e Beth Car-

valho. Além, claro, do inesquecível 

João – nó na madeira feito o Bola. 
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JOÃOSINHO TRINTA

Vitrais alemães 
representam as musas 
protetoras da dança, da 
música e do teatro

LUXO E 
RIQUEZA

A infância em São Luís do Mara-

nhão foi pobre de marré deci. Mas 

não a imaginação delirante do me-

nino que ganhava a vida como au-

xiliar administrativo para ajudar a 

mãe operária. Num passe de mági-

ca mental, os buracos da murada de 

casa se transmutavam em fausto-

sos palácios – numa avant-première 

de sua futura máxima “quem gosta 

de miséria é intelectual”.

Com o bichinho da arte inocu-

lado pelo Teatro Arthur Azevedo – 

onde na adolescência assistia a en-

saios de companhias como as de 

Procópio Ferreira – João Clemen-

te Jorge Trinta chega ao Rio na fl or 

dos 18 anos, no domingo de carna-

val de 1951. E consegue entrar no 

famoso baile de máscaras do Tea-
tro Municipal. Deslumbrado com 

a ambiência de luxo e riqueza que 

tanto o fascinava, resolve estudar 

numa academia de dança, de olho 

no concurso para o Corpo de Baile. 

Ali, ele permaneceria na ponta das 

sapatilhas por uma década – e mais 

outra em funções de cenógrafo e fi -

gurinista.

Sobre a imponente beleza re-

nascentista do prédio do Municipal, 

inaugurado em 1909, até as pedras 

portuguesas da Cinelândia sabe-

riam falar. Mas, além de assistir a su-

as grandiosas produções da plateia, 

que tal fazer uma visita guiada para 

conhecer em detalhes a magnífi ca 

arquitetura interior do teatro que pa-

vimentou o caminho para o estrela-

to de Joãosinho Trinta? 

O tour é realizado de terça a sex-

ta – quando há um horário com tra-

dução em inglês e espanhol – e nos 

sábados e feriados, ao longo de 45 

minutos. Começa no subsolo, pelo 

mesopotâmico Salão Assyrio, que 

abrigou os bailes de máscaras, o ca-

baré onde Pixinguinha se apresen-

tava e um restaurante. Hoje, ali fun-

ciona o Café do Theatro. Depois, so-

be-se um andar até o Hall dos Bus-

tos, onde estão perfi ladas escultu-

ras de nomes importantes para a 

história do Municipal, como os pre-

feitos Pereira Passos e Sousa Aguiar 

e o maestro Carlos Gomes. 

Na sequência, vem a impactante 

entrada na sala de espetáculos va-

zia, com a visão geral dos cerca de 

dois mil assentos. Olhe bem para o 

teto: lá sobressai o imenso lustre de 

bronze, com mais de 100 lâmpadas 

e pingentes de cristal, e as bailari-

nas de “A dança das horas”, obra de 

Eliseu Visconti. Após alcançar o pri-

meiro lance da suntuosa escadaria 

principal, ornada por esculturas em 

mármore de Carrara e luminárias in-

glesas, você verá os três lindos vi-

trais alemães, representando as mu-

sas protetoras da dança, da música 

e do teatro. A visita termina na va-
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Teatro Municipal 
Praça Floriano, s/n° – Cinelândia 
Visitas guiadas – Tel.: (21) 2332-9220 

randa lateral do teatro, com a panorâmica 

dos prédios históricos do entorno. 

De volta ao bailarino Joãosinho, o Mu-

nicipal deve ser lembrado também como 

o local onde ele conheceu Fernando Pam-

plona e Arlindo Rodrigues, cenógrafos do 

teatro e carnavalescos do Salgueiro, que o 

levaram à escola vermelho e branco para 

auxiliá-los no desfi le de 1963. Logo a estre-

la de Joãosinho Trinta brilharia sozinha. A 

coreografi a de luxo e riqueza, que povoa-

va os sonhos do menino maranhense, en-

fi m se consagraria na principal avenida do 

samba, num verdadeiro balé.
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Joaquina faz a 
diferença com 
feijoada e estrogonofe 
vegetarianos 

MERCADÃO DE RAIZ 

JOYCE MORENO

Nadar em alto mar no Posto Seis, 

onde nasceu e se criou, pegando 

“jacaré” sem prancha, circundando 

o píer do Forte de Copacabana – e 

sendo invariavelmente expulsa com 

as amigas de bravura indômita pe-

los soldados da área –, estavam na 

ordem do dia da garota Zona Sul por 

excelência. “A praia era o nosso rei-

no.” Hoje, Joyce reside no alto do 

Humaitá, com o Pão de Açúcar em 

frente à janela do seu quarto e o es-

critório aos pés do Cristo Redentor. 

“Quando o corretor sugeriu que 

víssemos um apartamento no bair-

ro, pensamos que ele estivesse ma-

luco. Para mim e o meu marido, era 

apenas uma região de passagem, 

entre Botafogo e Jardim Botâni-

co, prédios e mais prédios, buzinas, 

trânsito... Como iríamos querer mo-

rar num lugar desses? Não imaginá-

vamos que havia locais como o Par-

que do Martelo, ruas arborizadas e 

deliciosas, silêncio e tranquilidade.”

A cantora e compositora destaca 
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Cobal do Humaitá
Rua Voluntários da Pátria, 446 – Botafogo
Tel.: (21) 2537-0186

o fato de estar a dois passos da La-

goa – “Sacopenapan para os enten-

dedores”. E da famosa Cobal do Hu-
maitá, um centro comercial de mais 

de 10 mil m2, com boxes de produtos 

hortigranjeiros, peixarias, açougues, 

supermercado, lanchonetes, cafete-

rias, lojas de vinho, produtos naturais 

e decoração, docerias, fl oriculturas, 

pet shops e até uma resiliente loca-

dora de vídeos. 

Além, claro, de restaurantes para 

todos os paladares, como o Joaqui-

na, que serve comida bem brasilei-

ra, num ambiente que remete aos 

tempos do Império. Há, inclusive, op-

ções vegetarianas – linha alimentar 

de Joyce –, a exemplo de feijoada 

(feijão branco, legumes, cogumelo, 

palmito de pupunha, arroz integral, 

couve, laranja e farofa no azeite), es-

trogonofe (cogumelo, palmito de pu-

punha, abobrinha, provolone, muça-

rela de búfala, batata palha e arroz 

branco ou integral) e moqueca de 

banana da terra (palmito de pupu-

nha, arroz e farofa de dendê).

Inaugurado em 1971 num terre-

no antes ocupado por uma garagem 

de bondes, o primeiro grande saco-

lão do Rio nasceu como uma alter-

nativa às feiras de rua. Nos anos 90, 

constituiu uma das raras opções de 

lazer a céu aberto para os moradores 

das adjacências. Mas foi na década 

seguinte que se fi rmaria no roteiro de 

boa comida, diversão e arte – são co-

muns as rodas de samba e choro na 

área externa – da Zona Sul.

“A Cobal do Humaitá representa 

uma atração turística de raiz, onde le-

vo os amigos estrangeiros, que fi cam 

embasbacados com a variedade de 

frutas e legumes, além de acarajé, 

café, cerveja, para quem é de cerve-

ja, e sorvete, para quem é de sorvete. 

Bom demais! Desafi ada por um ami-

go jornalista, compus uma música 

chamada “Humaitá”, para um bairro 

que ainda não tinha uma canção pa-

ra chamar de sua: Meu jardim secre-

to (...) debaixo do braço direito do Re-

dentor...” Precisa dizer mais?

CARIOCAS DE HOJE
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JUAN DE BOURBON

Palacete na Gávea 
é o guardião da 
memória urbanística 
municipal

JOIAS 
DA HISTÓRIA
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Don Juan Alberto Pedro Alcântara Gabriel Fernando 

de Coelho Lisboa de Padilla y de Borbón. Ao título nobili-

árquico de príncipe – primo do rei emérito Juan Carlos de 

Bourbon, da Espanha – soma-se uma trajetória de advo-

gado, artista plástico, modelo internacional exclusivo do 

falecido costureiro Denner, cantor e ator – um galã arrasa-

quarteirão que estampava as capas de revistas de celebri-

dades na década de 70, quando iniciou a carreira artística.

Juan de Bourbon é também sobrinho da jornalista, 

poetisa e empresária Rosalina Coelho Lisboa de Larra-

goiti, uma feminista de proa na alta sociedade e na vida 

pública brasileiras entre as décadas de 20 e 50. Um retra-

to de Rosalina – óleo sobre tela de Ignacio Zuloaga Za-

baleta –, que foi amiga de Getúlio Vargas, Assis Chateau-

briand, Roberto Marinho, Nelson Rockefeller e até Albert 

Einstein, integra a coleção de 24 mil peças do Museu 
Histórico da Cidade, que Juan costuma frequentar.

Fundada em 1934, a instituição responde pelo maior 

conjunto de bens museológicos sob a guarda da Prefei-

tura. Acolhe registros relevantes para a memória do Rio 

de Janeiro, como os planos para a abertura da Avenida 

Central e objetos do dia a dia dos habitantes. “Trata-se 

de um ponto de referência à observação da identidade 

urbana e das transformações sociais, econômicas, polí-

ticas e culturais sofridas pelo município que foi capital 

da Colônia, do Império e da República”, comenta Juan.

Assim como o quadro de Rosalina Coelho, o museu – 

que ocupa um palacete dentro do Parque da Cidade, na 

Gávea – expõe também obras de artistas renomados, a 

exemplo de fotografi as de Marc Ferrez e Augusto Malta; 

aquarelas de Thomas Ender e Adalberto da Prússia, retra-

tando o Rio do início do século XIX; gravuras e litogravuras 

com imagens dos períodos colonial e imperial, de Debret, 

Maria Graham, Eugène Cicéri e Friedrich Hagedorn; estan-

dartes do século XIX, como o do Senado da Câmara, usa-

do na recepção da família real portuguesa em 1808; e a 

coleção de objetos de arte decorativa que pertenceram a 

Guilherme Guinle, último proprietário do imóvel. 
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Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro
Estrada Santa Marinha, s/no (acesso pela 
Rua Marquês de São Vicente) – Gávea 
Tel.: (21) 3111-2011

“Após visitar o Museu, sempre dou 

uma caminhada pelo Parque da Cidade, 

uma Unidade de Conservação Municipal 

de quase 500 mil m2, que vai até o Parque 

Nacional da Tijuca. Em meio à tranquilida-

de do bioma característico da Mata Atlân-

tica – com espécies de pau-brasil e ipê

-amarelo e aves em extinção, como o tuca-

no-de-bico-preto e o sabiá-laranjeira –, re-

carrego as energias para os shows que fa-

ço frequentemente na noite carioca.” Um 

passeio digno da realeza.

N
IC

O
L

E
 M

A
C

H
A

Y
N

IC
O

L
E

 M
A

C
H

A
Y

CARIOCAS DE HOJE



86 

Quem das antigas não pulou no 

salão ao som de “Linda morena” e a 

hoje politicamente incorreta “O teu 

cabelo não nega” que atire o pri-

meiro rolo de serpentina. O Lalá das 

marchinhas de carnaval, do samba-

canção “No rancho fundo” e dos hi-

nos dos principais clubes de futebol 

cariocas é arquipopular. Entretan-

to, a face refi nada de autor de valsas 

permanece pouco difundida até ho-

je, 115 anos após a morte de Lamar-

tine Babo.

Ele nasceu no mesmo ano de 

fundação do seu time de coração, o 

América Futebol Clube, na Rua Te-

ófi lo Otoni, no Centro, em uma fa-

Sociedade fundada 
em 1868 teve Lalá 
como professor de 
dança

mília extremamente musical, que 

recebia a visita de Ernesto Nazare-

th, Catulo da Paixão Cearense e vá-

rios chorões. Esse convívio privile-

giado despertou o talento preco-

ce do garoto que, em 1917, quan-

do seu pai faleceu, criou a primeira 

valsinha, “Torturas de amor”. A pro-

dução mais erudita inclui operetas 

como “Viva o amor”, trazendo “Eu 

sonhei que tu estavas tão linda” 

(parceria com Francisco Mattoso), 

lançada em 1941.

Mas antes, quando o Rio come-

çou a viver o esplendor dos gran-

des bailes do Copacabana Palace 

e do Clube Ginástico Português, 

Lamartine havia sido, neste último, 

professor de dança – uma ocupa-

ção, convenhamos, insuspeitada no 

extenso currículo do compositor e 

radialista. Para complementar o or-

çamento, o ex-offi ce boy da Light en-

sinava os primeiros passos a quem 

quisesse rodopiar pelas pistas nas 

noites de gala da casa. 

Inaugurada em 1868, a Real So-

ciedade Clube Ginástico Português 

funcionou originalmente num so-

brado na então Rua do Hospício 

(atual Buenos Aires), que chegou a 

receber a visita do Imperador Pedro 

II. Até hoje, a sede em estilo Art déco 

da Avenida Graça Aranha conserva 

a missão de dinamizar as atividades 

esportivas, artísticas, culturais e so-

ciais, promovendo a integração da 

comunidade luso-brasileira. A co-

bertura do edifício ganhou a primei-

LAMARTINE BABO

PÉ DE VALSA 
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Clube Ginástico Português
Avenida Graça Aranha, 187 – Centro
Tel.: (21) 3380-3600

ra piscina suspensa da América do 

Sul, com 25 m de extensão. Lá, há 

um simpático restaurante de comi-

da caseira, com pratos como bife 

de panela com batatas coradas, es-

paguete com almôndegas, frango 

com quiabo e fi lé de peixe com ar-

roz de brócolis. 

Nos oito pavimentos, distribuem-

se o salão nobre de festas, eventos e 

exposições, sala de jogos, restauran-

te com comidas típicas portugue-

sas e brasileiras para 300 pessoas, 

bar, ginásio esportivo, academia de 

musculação e o belo Teatro Ginás-

tico, palco de inúmeros espetácu-

los das artes cênicas brasileiras. O 

clube oferece aulas de música, can-

to coral, ioga e muay thai. E a Esco-

la de Dança segue em pleno funcio-

namento nas diversas modalidades 

do América, em respeito ao seu úl-

timo desejo.

– sob a inspiração do professor Lalá, 

que, mesmo com suas valsas sofi sti-

cadas, nunca deixaria de ser popu-

lar. Ao falecer em 1963, teve seu cai-

xão acompanhado por centenas de 

pessoas e coberto com a bandeira 
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TERCEIRO 
ATO

Um palco acolhedor e 
bucólico para as eternas 
estrelas 

LAN LANH

“O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece”, es-

creveu Caetano Veloso sobre o artista já com muitos cabelos 

brancos na fronte. Ao sair de cena, esses seres luminosos me-

recem estar cercados de toda a dedicação com que presente-

aram o público ao longo de suas carreiras. E é exatamente es-

se o papel principal desempenhado, desde 1918, pelo Retiro 
dos Artistas.

“É um lugar bonito e acolhedor. Meu pai, Ilsio Moreira, está 

morando lá e vou frequentemente visitá-lo. Ele foi sempre um 

amante da música, produtor e agitador cultural. Me deu a pri-

meira bateria e disse: vai, voa! Quando comecei a aprender ins-

trumentos, montou um estúdio de ensaio numa grande área 

no galpão do seu escritório. Assim nasceu o Sonar, o primeiro 

estúdio de ensaio de Salvador, administrado por ele e minha ir-

mã Brenda, por onde passou toda a música baiana, incluindo 

Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Luiz Caldas, Sara Jane e Gerô-

nimo”, afi rma Lan Lanh, a soteropolitana que conquistou os ca-

riocas como percussionista da banda de Cássia Eller. 
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Retiro dos Artistas
Rua Retiro dos Artistas, 571 – Jacarepaguá
Tel.: (21) 3327-4591

Fundado pelo ator Leopoldo Froes, o Retiro nasceu 

sob a inspiração da Maison de Répos des Artistes Dra-

matiques Français, instituída em 1840 nos arredores de 

Paris, e seu objetivo foi abrigar, temporária ou defi nitiva-

mente, artistas idosos vindos do teatro, cinema, circo, 

música e rádio. À frente dos palcos ou nos bastidores, 

esses profi ssionais nem sequer tinham reconhecimento 

trabalhista ofi cial à época no Brasil. 

Hoje, lá podem ser encontrados atores, cantores, pa-

lhaços, bailarinos, cenógrafos, cinegrafi stas, fotógrafos, 

pintores, maquiadores e quem mais chegar. E esque-

ça a ideia cristalizada de asilo. As 60 casinhas colori-

das e individuais, num terreno arborizado de 14 mil me-

tros quadrados, são decoradas ao gosto de cada mora-

dor. “Tem cinema, teatro e piscina, além de atividades 

abertas ao público, como espetáculos, ofi cinas, brechó 

e o Salão das Estrelas, com cabeleireiros e profi ssionais 

de beleza”, informa a percussionista que já tocou com 

meio mundo, de Marisa Monte a Cauby Peixoto, passan-

do por Cyndi Lauper e David Byrne.

A casa, dirigida por Stepan Nercessian, se susten-

ta por doações. “Os residentes são incríveis, cheios de 

histórias para contar. Já fi z shows muitas vezes nas ani-

madas festas juninas”, comenta Lan Lanh. Eventos co-

mo esses – que já tiveram apresentações de Xande de 

Pilares, Jorge Aragão, Alcione, Sandra de Sá, entre ou-

tros –, também ajudam a bancar as despesas. No ano 

2000, foi criada a Escola Livre de Teatro Língua de Tra-

po, com turmas destinadas a todas as faixas etárias, in-

clusive crianças. Alguém aí se habilita ao posto de futu-

ra estrela?

CARIOCAS DE HOJE
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Musa da 
intelectualidade 
carioca tinha mesa 
cativa no Leblon

TROPEÇO AMIGO
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LEILA DINIZ

Leila Diniz = Ipanema, certo? Mas a feliz equação pode ser remontada 

também no bairro vizinho do Leblon. Lá, além de morar no Edifício My Rose, 

na Avenida Ataulfo de Paiva (em cima dos Correios), a atriz que revolucionou 

os costumes dos anos 60/70 tinha mesa cativa no Degrau. Por inúmeras noi-

tes, uma turma de amigos puxada pelo cineasta Bigode – que a homenageou 

com um fi lme biográfi co – partiu ao encontro dela no restaurante situado na 

mesma rua em que a musa residia.

No período que marcou também o apogeu da censura, a ex-professora 

primária comandava sua animadíssima mesa de amigos igualmente libertá-

rios no Degrau. Foi na década de 70 que o lugar, fundado em 1963 como 

Bar Progresso, adotou o nome usado até hoje, em razão do desnível de um 

degrau na entrada, causador de constantes tropeços. A casa, honrando os 

tempos áureos de Leila, quando a boemia artística e intelectual fazia a festa 
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Degrau
Avenida Ataulfo de Paiva, 517 – Leblon 
Tel.: (21) 2259-3648

madrugada adentro, é uma das poucas do Rio que fi ca 

aberta de 11h até o último cliente. E o cardápio se man-

tém essencialmente o mesmo.

Para começo de conversa, não podem faltar os hors 

concours pasteizinhos de camarão ou anéis de lulas fri-

tas ao molho tártaro. Se quiser uma refeição leve, coman-

de salada de galinha com molho golfe, castanha de ca-

ju e abacaxi, penne ao funghi com salmão e omelete. Ca-

so a fome peça algo mais encorpado, vá de sinfonia ma-

rítima (camarão VG, polvo, peixe e mexilhão com arroz e 

brócolis), paella, moqueca capixaba, bacalhau à minho-

ta, casuela de mariscos, frutos do mar com espaguete e 

açafrão, polvo à provençal ou lagosta ao Havaí. 

No âmbito das carnes vermelhas, há opções como 

medalhão de fi lé ao molho de champignon com arroz à 

piemontesa, tornedor au roquefort e cordeiro guisado. 

Os pratos do dia também fazem sucesso: frango assado 

com arroz colorido (segunda), carne assada com arroz, 

feijão, fritas e ovos estrelados (terça), arroz de bacalhau 

(quarta), dobradinha (quinta), rabada com polenta e 

agrião (sexta), feijoada e vatapá (sábado) e cozido (do-

mingo). Para o arremate fi nal, salada de frutas, doces por-

tugueses e torta alemã. 

Em 2010, a casa abriu um pequeno anexo, já assu-

midamente chamado de Tropeço, ideal para tomar um 

chope bem gelado com tira-gostos. As paredes exibem 

fotos de pessoas em situações de topadas, numa blague 

com o tal degrau que tanto assustou a freguesia. Por es-

sa época, Leila, morta num acidente de avião cerca de 

quatro décadas atrás, já havia subido seu último patamar 

para as constelações. 

CARIOCAS DE SEMPRE
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LEILOCA NEVES

Raro conjunto de vitrais 
feitos em Munique 
reproduz cena tocante 
na nave 

MAPA 
ASTRAL 
LEGAL

“A Paróquia Nossa Senhora da 
Paz é um lugar onde me sinto bem 

e frequento desde os anos 1960. 

De família católica – mas, há déca-

das, ecumênica –, ia à missa todos 

os domingos quando criança. Para 

comungar, precisávamos fi car em 

jejum, que tal? Por aí, dá para con-

cluir que sou do tempo em que o ar-

co-íris era preto e branco”, se diverte 

a cantora, atriz, DJ, astróloga e eter-

na Frenética Leiloca Neves. 

“Um belo dia – prossegue –, 

em plena missa, comecei a ver tu-

do meio escuro e desmaiei. O je-

jum não foi ´bem aceito´ pelo meu 

corpo. Volta e meia passo na porta 

da igreja, entro, agradeço por tudo. 

Certa vez, me ensinaram uma sim-

patia para vender meu apartamen-

to. Comprei uma chave de cera e te-

ria de entregá-la aos pés da imagem 

de São Pedro. Lembrei que lá havia 

uma. Cheguei toda alegrinha e me 

deparei com a imagem, só que bem 

no alto. Olhei para os lados e não ti-

ve dúvida: arrastei o último banco, 

torcendo para que não chegasse 

ninguém que me proibisse, subi ra-

pidamente e coloquei a chave aos 

pés de São Pedro. Arrastei o banco 

de volta, agradeci ao santo e saí ali-

viada por não ter sido ´crucifi cada´ 

pela travessura. Depois, soube que 

transferiram a imagem para o al-

to, porque muita gente depositava 

chaves nela quando fi cava na par-

te de baixo.” 

No início do século passado, a 

chamada Vila de Ipanema era um 

vasto areal. Em 1902, a chegada 

do bonde aceleraria a urbanização. 

Nesse período, na então Rua 20 de 

Novembro, começou a ser edifi ca-

da a Igreja Nossa Senhora da Paz. 

Mas a primeira missa só ocorreria 

em 12 de maio de 1921. A tocante 

imagem de Maria Santíssima, coro-

ada de pé, com um ramo de oliveira 

na mão direita e o Menino Jesus no 

braço esquerdo, vinda da França, 

foi trazida em cortejo, desde a Igreja 

de Nossa Senhora de Copacabana, 

passando pela Avenida Atlântica, 

até Ipanema. Desse modo, em alu-

são ao fi m da Primeira Guerra Mun-

dial, o bairro celebrava o templo er-

guido em nome da paz. 

Com planta em formato de cruz, 

o prédio neorromântico, projetado 

pelo arquiteto Gastão Bahiana, exi-

be elementos decorativos da cul-

tura árabe e gótica. Entretanto, os 

mais lindos ornatos passam qua-

se despercebidos na nave da paró-

quia: o raro conjunto de vitrais con-

feccionados pela Casa Zettler de 

Munique, Alemanha. As peças re-

presentam Nossa Senhora interce-

dendo junto a São Francisco a in-

dulgência da Porciúncula e São Do-

mingos recebendo o rosário. Em re-
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Paróquia Nossa Senhora da Paz 
Rua Visconde de Pirajá, 339 – Ipanema
Tel.: (21) 2523-4543

cinto anexo, o intimismo da Gruta de Nos-

sa Senhora de Lourdes convida a momen-

tos de meditação.

O mapa astral confi rma o destino de 

paz. “Na data da primeira missa, Sol e Mer-

cúrio em Touro, harmonizados com Satur-

no, indicavam que a igreja seria um lugar 

confortável e confortante. Aliás, ela fará 

100 anos em 2021. Espero que até lá as in-

tolerâncias, inclusive a religiosa, tenham si-

do substituídas pelo respeito e pela união. 

A Terra agradece”, torce Leiloca. Os mila-

gres da fé não costumam falhar.
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Revolta descrita em 
“Policarpo Quaresma” envolve 
igreja na Rua do Ouvidor 

Nascido em 13 de maio de 1881, portanto exatos 

sete anos antes da promulgação da Lei Áurea, Afonso 

Henriques de Lima Barreto, descendente de escravos, 

logo constatou que a discriminação racial não se liberta-

ria do papel assinado pela Princesa Isabel. Observador 

agudo, ele converteria os preconceitos que o acompa-

nharam pela juventude, bem como as mazelas sociais 

do povo carioca, num retrato sem retoques da socieda-

de do início do século XX.

A mãe era professora e o pai, um tipógrafo monar-

quista, amigo do Visconde de Ouro Preto, que se tornou 

padrinho do futuro repórter e escritor, garantindo-lhe 

uma educação acadêmica de qualidade. Em 1905, Li-

ma Barreto já escrevia uma série de reportagens no Cor-

reio da Manhã – acerca da demolição do Morro do Cas-

telo pela prefeitura –, consideradas um dos marcos inau-

gurais do jornalismo literário nacional. Em seguida, ini-

ciou também a colaboração em outros periódicos, por 

meio de crônicas e sátiras desenroladas num cenário 

invariável: a região central e os subúrbios do Rio de Ja-

neiro. Essas impressões da vida urbana também consta-

riam em seu “Diário íntimo”, editado postumamente. 

Em 1911, ele publicou “Triste fi m de Policarpo Qua-

resma” em folhetins no Jornal do Commercio. O roman-

ce – depois lançado em livro e entronizado como o prin-

cipal expoente do pré-modernismo – representava uma 

crítica satírica à sociedade e ao modelo político da Re-

pública Velha. Descrevia a Revolta da Armada, insurrei-

ção de marinheiros que, em 1893, pretendiam derrubar 

o presidente Floriano Peixoto. 

Foram travados diversos combates em fortalezas 

e monumentos próximos à orla da cidade, como o da 

Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, na 

Rua do Ouvidor. Durante os bombardeios, um tiro dis-

parado por um encouraçado acertou a torre sineira, der-

rubando a imagem da santa, que, no entanto, foi pou-

co danifi cada – um verdadeiro milagre, considerou-se à 

época. Hoje, estátua e projétil estão expostos na sacris-

tia. Na torre, foi implantado o primeiro carrilhão da cida-

de, composto por 12 sinos fundidos em Lisboa.

A igreja remonta a um oratório construído, em 1743, 

por comerciantes prósperos da região, que formaram 

uma irmandade para a fundação de um templo sob a in-

vocação de Nossa Senhora da Lapa. Na segunda meta-

LIMA BARRETO

SACRO 
E URBANO
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Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores
Rua do Ouvidor, 35 – Centro
Tel.: (21) 2509-2339

de do século XIX, sofreu obras de remodelação. A entra-

da passou a ser feita através de uma galilé (espaço exte-

rior coberto) com três arcos e cercada por grades de ferro. 

No segundo nível da fachada, três janelas com balaústres 

em cantaria se abrem até o chão. Sobre o frontispício, que 

ostenta um relógio central, desponta a torre única. Com 

planta elíptica, o templo é iluminado por claraboia em su-

as duas cúpulas, sobre a nave e a área do altar. 

A igreja merece uma visitação, seguida de um bor-

dejo pelo entorno histórico, entre as Ruas do Mercado 

e Primeiro de Março, tão bem descrito por Lima Barreto. 

Após várias internações em hospícios, o grande cro-

nista do Rio morreria em 1922, de colapso cardíaco, aos 

41 anos, em sua casa, no bairro suburbano de Todos os 

Santos, cuja rotina ele eternizou em sua literatura, a me-

lhor tradução do Rio.

CARIOCAS DE SEMPRE
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Complexo de lazer de 
1,2 milhão de m² guarda 
atrações recônditas

Culta, rica, ousada e amiga dos principais intelectuais 

brasileiros, Maria Carlota Costallat de Macedo Soares 

nasceu em Paris, em 1910. Mas foi na Cidade Maravilho-

sa que deixou sua assinatura indelével. Estudiosa de artes 

e arquitetura, Lotta queria deixar um legado que marcas-

se seu nome. E vislumbrou essa oportunidade quando o 

vizinho de sua casa em Samambaia (Petrópolis), Carlos 

Lacerda – com quem conversava sobre rosas –, se ele-

geu governador do Estado da Guanabara em 1960.

Durante as comemorações pelo feito, no apartamen-

to de Lacerda na Praia do Flamengo, o amigo, que apre-

ciava sua inteligência, convocou-a para participar da 

equipe de gestão. Lotta apontou pela janela da sala, 

disparando: “Vou fazer ali um Central Park”. Com carta 

branca do chefe – numa área de 1,2 milhão de m2, que 

vinha sendo aterrada para a execução de pistas de au-

tomóveis e conjuntos de arranha-céus –, ela idealizou o 

monumental Parque do Flamengo. 

Lotta presidiu com mão de ferro o grupo de trabalho 

formado para tocar uma concepção arrojada – desde os 

efeitos da iluminação que simulam a luz do luar ao pai-

sagismo de Burle Marx. Inaugurado em 1965, o Parque 

é a um só tempo o cartão postal admirado por todos os 

cariocas e turistas e, também, um manancial de atrações 

recônditas. Ao lado dos espaços mais populares – MAM, 

Monumento aos Pracinhas, quadras esportivas – convi-

vem outros pouco conhecidos.  

A começar pelo próprio Deck Lotta de Macedo Soa-

res, área de lazer incorporada em 2005. Os banquinhos 

da cobertura de ripas de madeira ecológica de 2.700 m2 

sobre o rio Carioca propiciam ao visitante um panorama 

privilegiado da Baía de Guanabara. Além do Museu Car-

men Miranda e do Pavilhão Japonês – inspirado na arqui-

tetura nipônica e ocupado pela administração do Parque 

–, o gigantesco complexo de lazer inclui anfi teatro, teatro 

de marionetes, coreto e a Cidade das Crianças. 

Caminhar ou pedalar pela imensidão verde é uma 

experiência única, mesmo que não se conheça a rique-

za botânica pelo nome. Ela é composta por espécies 

nativas brasileiras e árvores exóticas de outros conti-

LOTTA DE MACEDO SOARES

PARQUE DOS SONHOS
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Parque do Flamengo
Avenida Infante Dom Henrique, s/no

nentes. Essa harmonização garante que o frequenta-

dor do Parque assista a fl orações durante o ano intei-

ro, como as de abricó-da-praia (perto da Marina da 

Glória), pata-de-vaca (em frente ao Santos Dumont), 

pau-de-formiga (ao lado da passarela para o antigo 

Hotel Glória) e bombax, com maior concentração 

junto ao MAM. 

A abundância da vegetação atrai uma grande di-

versidade de aves, cujo nome você provavelmente 

também ignore. Mesmo assim, seu passeio estará po-

voado por bandos – muitos escondidinhos entre as 

árvores – de canário-da-terra, joão-de-barro, galo-da-

campina, bico-de-lacre, martim-pescador, garça-bran-

ca, gavião-carijó e tantos outros. Por todo esse patri-

mônio imensurável, que poderia estar hoje dominado 

por carros e espigões, o Rio será eternamente grato à 

Lotta, que faleceu em Nova York no ano de 1967. 

CARIOCAS DE SEMPRE
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Ilha na Baía de 
Guanabara abrigou 
a primeira colônia 
nudista da América 
Latina

PARAÍSO DA VEDETE

LUZ DEL FUEGO

“Atenção: é expressamente proibido pisar o solo desta ilha usando qual-

quer peça de roupa ou portando máquina fotográfi ca”, advertia o cartaz na 

entrada da Ilha do Sol, pertencente ao arquipélago de Paquetá. Lá, mora-

va Dora Vivacqua, nascida em 1917 numa família infl uente de Cachoeiro de 

Itapemirim, educada em colégio de freiras e bacharel em Ciências e Letras. 

Mas esse fi gurino de mulher certinha fi cou apertado naquela alma indômi-

ta de artista. 

Aos 21 anos, ela veio para o Rio e começou a trabalhar em circo, sob o 

pseudônimo de Luz Divina. Só na década de 50 estrearia no Teatro Recreio, 

na Praça Tiradentes. Mas que estreia! Já como Luz Del Fuego – nome de 

um batom argentino –, tornou-se a primeira atriz a dançar nua em um pal-

co no Brasil. E, mais audácia ainda, enroscada por cobras – as jiboias Cor-

nélio e Castorina –, devidamente ensaiadas para as exóticas performances 
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Ilha do Sol – Baía de Guanabara
Acesso por barquinhos de pescadores a partir de 
Paquetá

nos espetáculos de revista. Era um 

furor junto ao público, não obstante 

as acusações de atentado aos bons 

costumes e as repressões pelas au-

toridades, numa época anterior ao 

maiô de duas peças!

Já quarentona e vedete este-

lar em todo o país, tendo excursio-

nado até por danceterias nos Esta-

dos Unidos e na Europa, deixou sua 

mansão na Avenida Niemeyer, indo 

morar numa ilha na Baía de Guana-

bara com menos de 1 km�, a meia 

hora da Praça XV. A “bailarina do po-

vo” converteu Tapuamas de Dentro, 

que fi caria conhecida como Ilha do 

Sol, na primeira colônia nudista da 

América Latina. O local virou atra-

ção turística, cuja fama correu mun-

do, chegando a receber estrelas co-

mo Ava Gardner, Lana Turner, Errol 

sicos trajados apenas de gravatas 

borboletas ajudavam na manuten-

ção da colônia, enfi m desativada no 

início da década de 60.

Luz Del Fuego morreu aos 50 

anos, assassinada por dois pesca-

dores que achavam que ela guarda-

va muito dinheiro em casa. Hoje, re-

manescem os escombros das edifi -

cações – paredes, lajes, terraço, es-

cadas e azulejos que resistem em 

pé e até o reservatório onde se cap-

tavam as águas pluviais – em meio à 

vegetação de cactos na região pre-

dominantemente rochosa. É possí-

vel conhecer as ruínas por meio de 

barquinhos de pescadores que fa-

zem a travessia de Paquetá até a Ilha 

do Sol (os mais aventureiros vão de 

caiaque!). Lá, o melhor é caminhar 

entre as pedras sobre o oceano que 

testemunharam os passos libertá-

rios de Luz em seu paraíso.

CARIOCAS DE SEMPRE

Flynn e Steve McQueen. O Clube 

Naturalista Brasileiro chegou a con-

tabilizar mais de 200 intrépidos só-

cios. Eventos como bailes com mú-
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MACHADO DE ASSIS

Biblioteca Rodolfo Garcia 
disponibiliza 70 mil títulos 
ao público 

CALDEIRÃO 
DO BRUXO

“A Academia nasce com a alma nova, naturalmen-

te ambiciosa”, anunciava Machado de Assis, a 20 de ju-

lho de 1897, numa sala do museu Pedagogium, à Rua 

do Passeio. Após o discurso inaugural, o escritor tomou 

posse como primeiro presidente da Academia Brasi-
leira de Letras (ABL), cargo que exerceu por mais de 

uma década. Ele gostava de saborear uma boa coalhada 

nas leiterias da época e, depois, ir fl anando até lá. De tão 

identifi cada com o “bruxo do Cosme Velho”, a instituição 

magna de cultivo da língua pátria é conhecida até hoje 

como Casa de Machado de Assis. 

Em 1923, o governo da França doaria à ABL o pré-

dio – réplica do Petit Trianon de Versailles – construído 

no ano anterior para a montagem do pavilhão do país na 

Exposição Internacional de 1922, que celebrou o cente-

nário da Independência do Brasil, no Rio. No jardim, junto 

à entrada, encontra-se a escultura em bronze de Macha-

do, criada por Humberto Cozzo. O saguão, com peças 

de porcelana de Sèvres, leva ao Salão Francês, no qual o 

acadêmico eleito cumpre o protocolo de permanecer a 

sós antes da cerimônia de posse. Dali, outros confrades 

o conduzem ao Salão Nobre para ser entronizado na ca-

deira que lhe cabe. 

A Sala dos Poetas Românticos abre-se para um belo 

pátio, com bustos de bronze de Álvares de Azevedo, Ca-

simiro de Abreu, Castro Alves, Fagundes Varela e Gonçal-

ves Dias. Já na Sala Machado de Assis, estão objetos pes-

soais, como todos os seus livros, anotações, lembranças 

literárias, a escrivaninha em que trabalhava e um retrato a 

óleo do escritor, de autoria de Henrique Bernardelli. 

No segundo pavimento, há uma grande reprodução 

dos Estatutos da Academia, de 1897, assinados pelo au-

tor de “Dom Casmurro”, Joaquim Nabuco e membros da 

primeira Diretoria, e também dois painéis com imagens 

dos fundadores e dos patronos das 40 cadeiras. Lá se 

encontram a Sala de sessões, o Salão de chá,  onde os 

membros se reúnem às quintas-feiras, e a preciosa Bi-

blioteca Lúcio de Mendonça, iniciada pela doação do 

romance “Flor de sangue”, ainda em 1896. O acervo de 

20 mil títulos – disponível aos acadêmicos e pesquisado-
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Academia Brasileira de Letras (ABL)
Avenida Presidente Wilson, 203 – Centro
Visita guiada – Tel.: (21) 3974-2526

res – inclui muitas obras raras dos séculos XVI a XX, à ima-

gem da edição princeps de “Os Lusíadas”, de 1572. É su-

pimpa agendar uma visita gratuita ao prédio, guiada por 

um grupo de atores que relatam fatos históricos da ABL e 

curiosidades sobre a vida e a obra dos imortais. 

Ao lado do Petit Trianon, está o Palácio Austregésilo 

de Athayde, inaugurado em 1979. Ali, foi instalada a Bi-

blioteca Rodolfo Garcia, cujo acervo, de cerca de 70 mil 

títulos, atende à comunidade em geral. O Palácio apre-

senta um caldeirão diversifi cado de eventos, como ses-

sões de cinema e teatro, recitais, lançamentos de livros, 

conferências, exposições, leituras dramatizadas e me-

sas-redondas. O velho Machado, mais de 120 anos de-

pois, continua acertando em relação à alma ambiciosa 

de sua casa, que não cessa de fabricar biscoitos fi nos pa-

ra a massa. 
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TOCA DO CARANGUEJO

Restaurante 
português centenário 
foi reduto da rainha 
negra da Lapa 

MADAME SATÃ

Um soco arrasador com a mão esquerda era a marca registrada de 

João Francisco dos Santos, nascido na longínqua Glória do Goitá, Zo-

na da Mata pernambucana, em 1900. Com esse recurso e golpes de 

capoeira, criou fama por peitar a polícia em defesa de travestis e mere-

trizes na Lapa, onde na juventude trabalhava como garçom, cozinhei-

ro e segurança. Preto, pobre e homossexual, foi preso por atirar em um 

vigia, que o provocou enquanto jantava num boteco. Após sair da ca-

deia, João começou a caminhar on the wild size, enfrentando muitos 

processos por homicídio, furtos e agressões.

Por ser um excelente nadador, recebeu a alcunha de Caranguejo 

da Praia das Virtudes, um recanto da antiga Praia da Santa Luzia, no 

Centro. Por essa época, era a rainha negra da boemia. No carnaval de 

1938, ganhou o concurso do bloco de rua Caçadores de Veados, com 

uma fantasia logo associada à “Madame Satã”, personagem do fi lme 
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Nova Capela
Avenida Mem de Sá, 96 – Centro
Tel.: (21) 2252-6228

homônimo de Cecil B. DeMille. Nascia ali a fi gura legen-

dária da vida noturna e marginal da Lapa. Com o indefec-

tível chapéu panamá, fazia a ronda dos cabarés, pensões 

e restaurantes, como o Capela (depois, Nova Capela), 

onde artistas, intelectuais, políticos e a nata dos bebuns 

costumavam encerrar a noitada.

Aberta em 1903, até hoje a casa portuguesa prima 

pelos pratos de sustança, capitaneados pelo imbatível 

cabrito assado com arroz de brócolis, batatas coradas 

e alho frito. Antes, para abrir o apetite, entre caldeiretas 

de chope, são servidos bolinhos de bacalhau e aperiti-

vos de fi lé de peixe ao molho tártaro no salão de inspi-

ração Art déco, revestido de azulejos e fotos antigas. Na 

sequência, a fartura vai de polvo grelhado e escalopes 

de fi lé ao molho madeira a salsichão com salada de ba-

tatas. Vale lembrar que lá foi criada a famosa guarnição 

à francesa (cebola, presunto, ervilha e batata palito fi ni-

nha) por um cliente conterrâneo de Brigitte Bardot. 

Mas nem só de ter saciado a fome e a sede de Ma-

dame Satã e uma profusão de notívagos vive a história 

do Capela, que, em 1955, foi palco de uma cena que en-

trou para os anais da MPB. Provocado por Geraldo Pe-

reira – que tinha quase 1,90 m e a fama de assumir ares 

de valente quando bebia –, Satã desferiu sua canhota 

fulminante no compositor de “Acertei no milhar”. Geral-

do precisou ser internado e faleceria no hospital. O gol-

pe teria agravado um quadro de saúde já bastante debi-

litado do sambista.

Mais sofi sticado que o escritor Jean Genet em su-

as andanças pelo bas-fond parisiense – na analogia de 

Paulo Francis –, Madame Satã passou 27 dos 76 anos 

de vida preso. Inclusive na Ilha Grande, em Angra dos 

Reis, onde, já livre, costumava pescar com Ivo Pitanguy. 

“Sua experiência nas mais tortuosas marés da vida lhe 

haviam ensinado lugares onde encontrar robalos, que 

voltavam sempre às mesmas tocas”, chegou a recordar 

o ilustre cirurgião. E, em matéria de toca, o Caranguejo 

da Lapa era doutor.

CARIOCAS DE SEMPRE
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Cascata no Parque da 
Tijuca era ponto de cultos 
religiosos dos escravos 

O menino que cresceu no bairro 

do Humaitá, cercado por pai e tios mú-

sicos, avó professora de artes e avô 

desenhista, até chegou a se formar 

em jornalismo. Mas o DNA da criança 

que vivia imitando cantores, apresen-

tadores de TV e radialistas acabou fa-

lando mais alto. E ele, hoje, como um 

dos maiores expoentes do humor bra-

sileiro, se desdobra em mil para dar 

conta de todo o volume de gravações 

e compromissos país afora. 

Com a cabeça sempre em ebu-

lição, Marcelo Adnet encontra na 

natureza um refrigério para o corre-

MARCELO ADNET

ÁGUAS 
MÍSTICAS

A Cachoeira das Almas se loca-

liza no Setor Floresta – com entra-

da na Praça Afonso Viseu, Alto da 

Boa Vista – da unidade de conser-

vação. E é a única em que se auto-

riza o banho nesse núcleo – diaria-

mente, entre 8h e 17h (até 18h no 

horário de verão e visitantes creden-

ciados a partir das 6h). “Fica a cer-

ca de três quilômetros do portão de 

entrada do Parque da Tijuca. A trilha 

de acesso, plana na maior parte do 

percurso, começa perto do Centro 

de Visitantes e segue margeando o 

Riacho das Almas”, sinaliza Adnet. 

corre cotidiano. E, ao mesmo tempo, 

uma fonte inspiradora para novas – 

e hilárias – ideias de roteiro e com-

posições. Como fã de carteirinha de 

montanhas e trilhas, o ator comenta: 

“O Parque Nacional da Tijuca, ape-

sar de muito conhecido, ainda guar-

da cantos menos explorados e não 

tão frequentados, como a Cachoei-
ra das Almas – uma das poucas li-

beradas para banho no complexo. 

O lugar, belíssimo e místico, rece-

beu esse nome por ter constituído 

um ponto onde os escravos pratica-

vam seus cultos religiosos.”
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Cachoeira das Almas
Estrada da Cascatinha, 850 – Alto da Boa Vista
Tel.: (21) 2492-2250

A cascata, com queda d’água de 

aproximadamente quatro metros de 

altura, integra o Circuito do Vale His-

tórico. A região, de 7,5 quilômetros 

de extensão, mantém as referências 

centrais do período em que abriga-

va as fazendas de café, como Ca-

pela Mayrink, Ruínas da Fazenda e 

Fonte Wallace. O Caminho das Gru-

tas, uma trilha de baixo grau de di-

fi culdade, ladeia as principais ca-

vernas do Parque, como Morcegos, 

Belmiro, Bernardo de Oliveira e Pau-

lo e Virgínia. O Caminho perpassa, 

também, o Campo Escola 2000, um 

paredão natural de escalada.

Além do Circuito do Vale Histó-

rico, o Setor Floresta abrange parte 

da Transcarioca, a maior trilha urba-

na do Brasil. Com início no acesso à 

Represa dos Ciganos – descortinan-

do atrativos como Pico da Tijuca, Bi-

co do Papagaio e a área de lazer do 

Bom Retiro –, o trajeto de 180 quilô-

metros vai da Barra de Guaratiba até 

o Morro da Urca. Integra seis unida-

des de conservação, oferecendo a 

contemplação de monumentos na-

turais pouco conhecidos.  

A trilha prossegue pela Serra da 

Carioca – e o visual deslumbran-

te proporcionado pela tríade Morro 

do Queimado, Mesa do Imperador e 

Vista Chinesa –, descendo rumo ao 

Horto e ao Jardim Botânico e fi nali-

zando no velho e bom Parque Lage. 

Um passeio cheio de graça e para 

lavar a alma.

CARIOCAS DE HOJE
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Musa pop aplaude o charme da livraria 
cult da Rua Dias Ferreira 

LETRAS 
COM CAFÉ 

A mudança de mala e guitarra 

para a terra da garoa foi um duro gol-

pe do qual, passados nove longos 

anos, ainda não conseguimos nos 

recobrar. Afi nal, qualquer esquina de 

São Paulo sabe que, mesmo moran-

do lá, Marina Lima é patrimônio ina-

lienável do Rio de Janeiro. A carioca 
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fullgás – com s chiado! –, assina, com 

o irmão Antonio Cicero, um clássico 

em homenagem à cidade: “Virgem” 

– uma joia que enaltece o acender 

das luzes do Hotel Marina e a beleza 

do morro Dois Irmãos.

A cantora passou a infância nos 

Estados Unidos cercada pela vasta 

biblioteca do pai, o intelectual Ewal-

do Correia Lima, um dos fundado-

res do Instituto Superior de Estu-

dos Brasileiros (Iseb) e então exe-

cutivo do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID). E, antes 

mesmo de começar a compor com 

a irmã, o fi lósofo Cicero já lia poe-

mas latinos e ingleses para ela. De-

pois, Marina mergulhou no univer-

so de ícones brasileiros, como João 

Cabral, Carlos Drummond e Cecí-

lia Meireles. Em 2012, publicou, ela 

própria, seu primeiro livro – “Manei-

ra de ser”, um “caderno íntimo” com 

a visão de mundo da compositora. 

Por isso, quando perguntada so-

bre um lugar especial no Rio, não po-

deria dar outra: Livraria Argumen-
to na cabeça! Inaugurada no Leblon 

em 1979 – ano em que Marina lan-

çava seu primeiro disco, “Simples co-

mo fogo” –, a Argumento logo virou 

um espaço cult. Ainda no chamado 

período de chumbo, era um ponto 

de encontro de estudantes, profes-

sores, jornalistas, escritores e artis-

tas. “Desde a abertura, essa livraria já 

tinha requintes, toques muito char-

mosos e que a tornavam especial. 

Além da seleção ampla de livros – de 

arte, esportes, moda, edições bilín-

gues de clássicos – e revistas, contá-

vamos também com uma pequena 

lanchonete (meio bistrô) deliciosa e 

uma seção de CDs. Sempre que po-

dia, passava lá”, relembra a cantora.

O bistrô, que em 1996 se torna-

ria o Café Severino, nos fundos da 

loja, é uma atração à parte. O sele-

cionado acervo da livraria pode ser 

degustado entre crepes (como o de 

queijo de cabra, fi gos caramelados 

no vinagre balsâmico e presunto de 

MARINA LIMA
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Parma), sanduíches (destaque para o de rosbife com mos-

tarda de Dijon, rúcula e tomate seco), sopas, saladas, qui-

ches, massas, crepes, waffl es, bolos e tortas. O menu execu-

tivo traz escondidinho de shitake, risoto de abobrinha, pica-

dinho de fi lé mignon, entre outras delícias. É legal, também, 

brincar de “café do próximo”: pagam-se duas xicrinhas, a 

que se bebeu e uma cortesia para quem chegar depois.

Em plena crise no mercado, a Argumento – que já ser-

viu de locação para a livraria da novela “Laços de família”, 

de seu assíduo frequentador Manoel Carlos –, continua or-

ganizando noites de autógrafos de livros e discos, cursos 

(como os sobre Kafka, Hanna Arendt, Villa-Lobos e Tom 

Jobim) e programações infantis. Cá para nós, transitar por 

aquelas prateleiras sedutoras fi ca ainda melhor quando sa-

bemos que por ali costumava circular a musa pop do Brasil. 

Volta, Marina. Os “Dois Irmãos” precisam de você.

Livraria Argumento
Rua Dias Ferreira, 417 – Leblon
Tel: (21) 2239-5294

CARIOCAS DE HOJE
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Azul e branca junta e 
mistura a galera na 
quadra do Boulevard 
28 de Setembro

Foi preciso um jeitinho especial para que a menina de 

apenas oito primaveras desfi lasse pela primeira vez na es-

cola de samba do bairro onde nasceu, a Unidos de Vila 
Isabel, que só permitia a participação de crianças na ave-

nida a partir de dez anos. Mas ela era fi lha de dois patri-

mônios da azul e branca, os cantores Martinho e Anália. E 

saiu lépida e fagueira na ala da família, comandada pela 

mãe. Nas animadas rodas da Vila, se apaixonou pela mú-

sica e aprendeu a tocar pandeiro e violão. 

Hoje, Mart’nália desfi la pela ala dos compositores – a 

que pertence desde 1997 – ou na bateria. O DNA talen-

toso e o convívio desde cedo junto aos componentes da 

escola moldaram a artista que só enriquece o legado do 

pai coruja, presidente de honra de uma das agremiações 

mais tradicionais do carnaval carioca. Pois a Vila Isabel 

surgiu em 1946, no quintal da casa de um pintor na subi-

da do Morro dos Macacos. Seu China – como era conhe-

cido por ter olhos puxados –, julgava que a terra de Noel 

Rosa merecia ter uma escola de samba. De lá para cá, já 

são 73 anos empolgando as arquibancadas na avenida.

Segundo Mart’nália, nascida na Rua Torres Homem, 

a Vila é tão integrada ao seu entorno que representa 

uma das poucas a ostentar o nome do bairro onde se 

localiza. “Ela mistura e integra todo mundo, recebendo 

sempre a visita de compositores de outras escolas. Te-

nho muito envolvimento por lá. Minha sobrinha Dandara 

já foi porta-bandeira, minha irmã Analimar é presidente 

da Herdeiros da Vila. Da escola mirim, fundada em 1988, 

saíram grandes talentos, como Macaco Branco,  que se 

tornou o primeiro mestre de bateria e passou a tocar na 

minha banda.”

Na quadra do Boulevard 28 de Setembro, há even-

tos o ano inteiro. A começar pelas tradicionais feijoadas, 

com apresentações de músicos da agremiação. A can-

tora recomenda ao visitante “prestar atenção nos instru-

mentos, para buscar entender a cadência da escola”. 

Ensaios técnicos, shows do projeto Casa de Bamba (co-

mo os de Alcione, Dudu Nobre, Jorge Aragão e Grupo 

Fundo de Quintal), Pagodes do Trabalhador e bailes pi-

lotados por DJs também fazem parte da programação. 
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Unidos de Vila Isabel
Boulevard 28 de setembro, 382 – Vila Isabel
Tel.: (21) 2578-0077

“O ambiente é tipicamente familiar, 

com a criançada correndo de um lado 

para o outro. E democrático – cada um 

pode ser o que quiser. Todos estão ali 

na intenção de se abraçar, em clima de 

confraternização”, resume Mart’nália. 

Outra dica importante: quando você for 

se divertir na quadra da Vila, não deixe 

de apreciar os passeios de pedras por-

tuguesas que cobrem os dois lados do 

Boulevard. Eles formam instrumentos e 

notas de composições clássicas, como 

as de seus fi lhos mais famosos, Noel e 

Martinho. Assim, a aula de música bra-

sileira vai fi car completa.

CARIOCAS DE HOJE

E
D

U
A

R
D

O
 H

O
L

L
A

N
D

A
E

D
U

A
R

D
O

 H
O

L
L

A
N

D
A



110 

MARY DEL PRIORE

O belo Outeiro da Glória 
testemunhou pecados da 
nobreza imperial

BASTIDORES 
DO TEMPLO
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O Rio de Janeiro, na condição de ex-capital da Co-

lônia, do Império e da República, é cenário por excelên-

cia dos livros publicados por Mary Del Priore. Para nos-

so deleite, a consagrada historiadora vem nos presente-

ando com narrativas saborosas em torno de costumes 

e hábitos cotidianos de governantes e do povo de Vera 

Cruz ao longo do tempo. Da serra de Teresópolis, onde 

mora atualmente, ela nos escreve acerca de um monu-

mento que considera especial no Rio: a Igreja de Nossa 
Senhora da Glória do Outeiro.

“Ontem ou hoje, quem a vê se enamora. Plantada co-

mo a cereja no alto do bolo, por séculos chamou aten-

ção de quem a enxergava do mar ou a visitava por terra. 

Coberto de mata e depois de jardins, o monte Uruçumi-

rim, para os índios tupinambás, depois outeiro de Leri-

pe, ali viu passar, vestido com o hábito de São Francisco, 

o ermitão Antonio Caminha no século XVII. Era homem 

que morava e orava numa capela de taipa. Num nicho, 

a imagem da Virgem que ele mesmo esculpiu. A devo-

ção do povo aumentou, a fé guiava os romeiros e, no iní-

cio do século XVIII, a torre sineira e dois prismas bojudos 

que se dão as mãos nas costas foram edifi cados para 

louvar a santa. Nasceu branca, feminina e aconchegan-

te a pequena igreja dedicada a Nossa Senhora da Glória. 

Os olhos se deslumbram com a beleza do interior, 

onde as arcadas de granito abraçam carinhosamente 

os azulejos azuis e brancos vindos de Portugal. Depois 

de inaugurada, em 1739, abrigou a Irmandade de Nossa 

Senhora da Glória do Outeiro. A talha dos púlpitos reve-

la a história dos artesãos, que deram à madeira a fanta-

sia de parecer planta e fl or. Na entrada, duas conchas de 

lioz, plenas de água benta, convidam a tocar o mármore 

rosa e a descobrir sua sensualidade.  

No seio da bela, acima do arco do cruzeiro, o brasão 

do Império lembra a relação com os Orleans e Bragan-

ça. A arquiduquesa e depois imperatriz Leopoldina en-

cantou-se com a igreja e tornou-se devota da imagem. 

Ali rezava e levou a batizar, nos braços de D. João VI, a 

primogênita princesa Maria da Glória, futura rainha de 

Portugal, que recebeu o nome da Virgem. No altar-mor 

também foi depositado, com um mês de idade, o futu-

ro D. Pedro II. Ali, também, a boa imperatriz foi vista por 

estrangeiras, como Maria Graham e Rose de Freycinet, 

mal vestida e com cabelos em desordem, demonstran-
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Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro
Praça Nossa Senhora da Glória, 26 – Glória
Te.l: (21) 2557-4600 

do que tanto seu casamento quanto sua saú-

de estavam no fi m. 

Enquanto Leopoldina rezava, D. Pedro pe-

cava com Maria Benedita Delfi m Moreira, a 

baronesa de Sorocaba e irmã da Marquesa 

de Santos, sua amante. Ele partia de uma es-

cada em espiral que fi cava atrás do outeiro e 

ia ao seu encontro na Villa Aymorés, graças a 

uma trilha na mata. Em 1828, Maria Benedi-

ta sofreu um atentado, após Domitila de Cas-

tro descobrir que os dois tinham um fi lho: Ro-

drigo Delfi m Pereira. Nossa Senhora há de ter 

ouvido os tiros e perdoado as culpas...” 

Mary, ao eleger a Igreja da Glória como “a 

mais bela de todas”, segue imbatível na reve-

lação dos bastidores da história pátria. 
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MIGUEL PAIVA

RADICAL CHIC

Clube vizinho ao 
Rio dos Macacos 
recepciona também 
os não associados

“Esse lugar não existe”, resume o celebrado gatão Miguel Paiva 

sobre o Horto. Trata-se do típico não encontrar palavras para expri-

mir a singularidade do bairro junto ao Jardim Botânico, ao qual o “pro-

gresso”, felizmente, se esqueceu de chegar. “No alto da Rua Pacheco 

Leão, onde moro, toda a região é muito bonita e diferente. Ao entrar-

mos na comunidade que fi ca à esquerda de quem sobe, no meio da 

mata e com um rio fl uindo, parece que estamos fora do Rio. Passeio 

por lá com meu cachorro, o Joca”, discorre o criador da personagem 

Radical Chic.

“É um local precioso – o preferido dos ciclistas –, ao pé da estrada 

de montanha da Vista Chinesa, também conhecida como Dona Cas-

torina. Mais acima, há o Clube dos Macacos, onde nado e jogo tênis”, 

indica Miguel. Sob a denominação ofi cial de Clube 17, a agremiação 

foi fundada em 1964, por um grupo de engenheiros dirigentes da en-
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Horto – junto ao Jardim Botânico

tão Companhia Estadual de Águas da Guanabara (Ce-

dag). A intenção era concentrar as equipes de manuten-

ção para serviços emergenciais na cidade. 

O Rio dos Macacos, que nasce na Floresta da Tijuca, 

corre aos fundos da área da entidade sem fi ns lucrati-

vos, que colabora para a preservação ambiental via con-

vênios com o Instituto Chico Mendes e a administração 

do Jardim Botânico. Além desta, a boa notícia é que o 

Clube aceita não associados em suas dependências, 

num total de 15 mil metros quadrados. Se você, como 

Miguel, se interessar por natação e tênis – futebol, vôlei 

e basquete também –, pode marcar hora para praticar e 

ter aulas desses esportes com professores locais. 

Há um ginásio polivalente, quadras de saibro, cam-

po de grama natural (e outro sintético) e piscina semio-

límpica. E, ainda, estruturas de eventos e lazer: salão so-

cial (destinado a aniversários, casamentos, workshops e 

ações corporativas), churrasqueiras e playground. Rolam 

colônias de férias para a garotada (incluindo gincanas, 

ofi cinas, competições, recreação aquática e atividades 

com equipamentos especiais, como hoverkart, hover-

board, slackline, laser shot e waterball), feira de artesanato 

e moda do Coletivo JB e até rodas de samba.

“É uma zona ótima, igualmente em termos de gastro-

nomia. Na Rua Lopes Quintas, para tomar café da ma-

nhã ou lanchar, além das comidinhas, reina a Casa Ca-

randaí, com adega selecionada, produtos artesanais e 

uma baguete sensacional. O Lorenzo Bistrô, tradição no 

bairro, prima pelo atendimento, o entrecôte com batatas 

fritas e os bons vinhos. E no também bistrô Jojö, na mi-

nha rua, onde vou sempre, o simpático ambiente na cal-

çada, as polentinhas, ostras e arrozes, além do tinto por-

tuguês, são maravilhosos”, sugere Miguel. Radical chic, 

o Horto, hein?
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Desenhista gostava 
de caminhar 
no parque entre 
Ipanema e Leblon

Nem só de Arpoador – onde um monumento à bei-

ra-mar, assinado pelo arquiteto Jaime Lerner, o homena-

geia – viviam as fl anagens do criador de Vão Gogo pela 

República Livre de Ipanema. Tantas vezes relegado a um 

segundo plano na hierarquia dos grandes parques da ci-

dade, o Jardim de Alá era um território bastante pisado 

por Millôr Fernandes, para exercer seu livre pensar. A re-

gião abrange as praças Almirante Saldanha da Gama (en-

tre as ruas Prudente de Moraes e Visconde de Pirajá) e 

Grécia (junto à Lagoa Rodrigo de Freitas). Talvez não se-

ja exagero afi rmar que, devidamente cuidado pelo poder 

público, ele seria o nosso pequeno Jardim de Tuleries, 

que orgulham os franceses.

Atestado de bons antecedentes não lhe falta. Pois 

não é que até gôndolas, à imagem das venezianas, che-

garam a ser adquiridas pela então prefeitura de Henri-

que Dodsworth para deslizar no canal divisor de Ipane-

ma e Leblon e chegar à Lagoa Rodrigo de Freitas? O ca-

nal de 140 m de extensão, a propósito, foi construído an-

teriormente ao Jardim, nos anos 20, para conectar a La-

goa com o mar, oxigenando e mantendo a salinidade das 

águas, no intuito de aumentar a salubridade e reduzir o 

problema das enchentes. 

O parque, de 14 mil m2, só fi caria pronto em 1938, 

sob a denominação de Jardim de Alá – uma referência 

ao fi lme homônimo norte-americano estrelado por Mar-

lene Dietrich e lançado dois anos antes. O projeto, co-

mandado por David Xavier de Azambuja, baseou-se em 

desenhos paisagísticos do arquiteto francês Alfred Aga-

che, responsável à época pela elaboração de um plano 

urbanístico para o Rio de Janeiro. 

Em estilo art déco, a arquitetura voltava-se à criação 

de um espaço romântico, com cais, deques, lagos, can-

teiros, esculturas, bancos ao abrigo de caramanchões e 

brinquedos. Ainda no ano de inauguração, uma ponte 

executada sobre o canal, ligando a Visconde de Pirajá à 

Avenida Ataulfo de Paiva, interrompeu o tráfego de bon-

de pela orla. 

No conjunto de praças, encontram-se um monu-

mento ao Almirante Saldanha da Gama – um imponente 
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Jardim de Alá
Divisa entre os bairros de Ipanema e Leblon

obelisco em pedra e bronze, de autoria do escultor An-

tônio Caringi, em alusão à vitória brasileira na Batalha do 

Riachuelo –, um busto do Marechal Eurico Gaspar Dutra 

em bronze e granito, concebido pelo artista Santos Le-

al, e as esculturas “Proteção” e “Mulher e Felino”. A arbo-

rização é composta, essencialmente, por amendoeiras, 

abricós-da-praia e sibipirunas.

Hoje, o parque é frequentado predominantemente 

pelos donos de cachorros da vizinhança, que fazem a 

festa nos jardins (muito utilizados para fi lmagens e even-

tos, como a montagem do presépio natalino), e pratican-

tes de tai chi chuan. Se os passeios de gôndola não se 

tornaram realidade, a população carioca e seus visitan-

tes puderam, entre 1950 e 1960, alugar pedalinhos para 

navegar pelo canal – atividade suspensa pelos assorea-

mentos –, contemplando a magnífi ca vista do jardim (te-

ma de fi lme de David Neves, lançado em 1988). 

Era um ambiente que, muito tempo depois, conti-

nuava a atrair Millôr, nascido no Méier, mas morador de 

uma cobertura em Ipanema até sua morte, em 2012. O 

desenhista e escritor gostava de caminhar pelo Jardim 

de Alá, que considerava um paraíso – “o tráfego de lon-

ge, você vê o Corcovado sem um prédio na frente”, che-

gou a explicar a preferência. Diga lá: o parque tem ou 

não tem credenciais de sobra?

CARIOCAS DE SEMPRE
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MILTON TEIXEIRA

Ninho do Águia de Haia 
em Botafogo se abriga no 
coração do historiador

JARDINS 
CULTURAIS 

Enciclopédia ambulante sobre a Cidade Maravilhosa, 

Milton Teixeira inovou a atividade de guia turístico ao sair 

do eixo clássico Pão de Açúcar-Cristo Redentor para en-

cabeçar a pé itinerários inusitados. O historiador coman-

da passeios gratuitos para todos os gostos, do Convento 

de Santo Antônio à pista Cláudio Coutinho. Contar cau-

sos pitorescos desde que Estácio de Sá desembarcou 

na Baía de Guanabara é a sua especialidade. 

Mas há um recanto especial no coração do profes-

sor: a Fundação Casa de Rui Barbosa. “Trata-se da pri-

meira casa-museu do Brasil e homenageia a personali-

dade mais importante do início do século XX. Rui Barbo-

sa, com uma inteligência fora do comum, foi um dos he-

róis do Positivismo. A edifi cação é magnifi camente bem 

preservada, e seus arquivos remontam a história do Rio 

desde o século XVI. Além disso, os belos jardins funcio-

nam como área de lazer pública – um alívio no sufoco 

do bairro de Botafogo, propiciando um bom relax men-

tal”, louva Milton.

A Fundação, com entrada franca e ocupando uma 

área de 9 mil m2, originou-se no museu-biblioteca criado 

em 1928 pelo presidente Washington Luís, a Casa de Rui 

Barbosa. E constitui um vasto memorial da obra e vida do 

excelsior diplomata, jurista e escritor: biblioteca com 37 

mil volumes (a exemplo de uma preciosa “Divina Comé-

dia”, de Dante, editada em 1481), 60 mil itens produzidos 

ou recebidos por ele entre 1849 a 1923 e, também, 1.400 

peças do mobiliário da residência do “Águia de Haia”. 

O espaço inclui o Centro de Pesquisas, o Arquivo-Mu-

seu de Literatura Brasileira (com documentos pessoais 

de escritores como Manuel Bandeira, Carlos Drummond 

de Andrade e Vinícius de Moraes) e o Acervo Institucio-

nal – em 200 metros lineares de documentos textuais, 

fotografi as, desenhos, cartazes, fi tas de videocassete 

e áudio em rolo, fi lmes de 16 mm, negativos, fotolitos, 

DVDs e CDs, que resgatam sua trajetória até hoje. Há, 

também, o Acervo Bibliográfi co, de apoio às linhas de 

pesquisa da Fundação, e a Biblioteca infanto-juvenil Ma-

ria Mazzetti. São oferecidas visitas mediadas aos sába-

dos, domingos e feriados.

“Já doei à Fundação mapas dos séculos XVIII, XIX 

e XX, livros raros – como o da inauguração do Palácio 
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Monroe, em 1904, na Cinelândia – e 

um arquivo com 500 postais e mais 

de mil fotografi as da vida brasileira, 

entre 1850 a 1930. E, quando mor-

rer, toda a minha biblioteca e cole-

ção de pinturas a óleo do Rio Antigo 

também vão para lá”, adianta o coor-

denador do único curso de Pós-gra-

duação em História da Cidade do 

Rio de Janeiro, no Instituto Venturo. 

Ouçamos a voz da sabedoria: partiu 

Casa de Rui Barbosa!

Fundação Casa de Rui Barbosa
Rua São Clemente, 134 – Botafogo
Tel.: (21) 3289-4600

N
IC

O
L

E
 M

A
C

H
A

Y
N

IC
O

L
E

 M
A

C
H

A
Y

CARIOCAS DE HOJE



118 

MOACYR LUZ

Espaço fundado há 
68 anos no Andaraí 
é símbolo de 
resistência étnica

A tertúlia começou em maio de 

2005, ao redor de feijoadas no fo-

gão de lenha para troca de ideias 

com os amigos, seguidas de rodas 

de samba. Detalhe: os encontros, no 

Renascença Clube, aconteciam a 

partir das duas da tarde das segun-

das-feiras. Por isso, o anfi trião, Moacyr 
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CONEXÃO BRASIL-ÁFRICA
Luz, batizou-os de Samba do Traba-

lhador. Era um afago aos músicos 

que laboravam até nos sábados e 

domingos, folgando no primeiro dia 

útil da semana. “O clube nos aco-

lheu de braços abertos”, recorda o 

grande Moa. 

A simbiose desenvolvida ao lon-

go desses quase 15 anos foi tal que 

não é possível falar de roda de sam-

ba no Rio sem remeter ao Renascen-

ça e vice-versa. Mas a história e as 

demais atividades desse centro de 

resistência cultural não são tão dis-

seminadas. Sob um ornamento he-

ráldico em forma de um lírio estiliza-

do, o Rena, como é carinhosamente 

chamado, surgiu em 1951. Um gru-

po de 29 negros de classe média al-

ta, discriminados em clubes tradicio-

nalmente frequentados por famílias 

brancas, decidiu criar uma agremia-

ção onde pudessem conviver livres 

de preconceitos. 

A primeira sede, uma casa anti-

ga com um grande quintal no Méier, 

impactaria o panorama das relações 

sociorraciais na cidade. Surgia, as-

sim, uma organização atuante na de-

fesa dos movimentos comprometi-

dos com a igualdade educacional, 

política, social e econômica dos ci-

dadãos negros no Brasil. Sete anos 

após a fundação, o clube transfe-

riu-se para o bairro do Andaraí, on-

de funciona até hoje. Desde então, 

mantém-se como trincheira das ma-

nifestações culturais afro-brasileiras 

e do samba de raiz – conforme expli-

cita a roda do Trabalhador. 

Além dos shows, o Renascença 

mantém o Núcleo de Teatro, com-

posto por associados e jovens da co-

munidade do entorno, com a monta-

gem de espetáculos como a icônica 

“Orfeu negro”. Já o projeto RenaCi-

ne exibe, gratuitamente, na primeira 

sexta-feira do mês, fi lmes centrados 

nas questões raciais. Durante as ses-

sões, é servido o já tradicional caldi-

nho de ervilha. No fi nal, acontece um 

debate entre especialistas no tema, 

jornalistas e o público. 

Outra iniciativa, lançada em 2016, 

é a Festa Literária do Samba e Resis-

tência Cultural (FliSamba), objetivan-

do valorizar a produção de escrito-

res, compositores e editoras de obras 
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Renascença Clube
Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Tel.: (21) 3253-2322

que destaquem a cultura negra e o samba carioca. 

O evento, em formato de feira, homenageia anu-

almente personagens importantes, a exemplo de 

Nei Lopes, Dona Ivone Lara e Monarco. E conta 

com estandes para lançamentos de livros, como 

“Na minha pele”, do ator Lázaro Ramos. Um festi-

val gastronômico de ensopados, rodas de samba 

e a exposição de produtos de afro-empreendedo-

res coroam a programação.

O Rena organiza, ainda, palestras e mostras de 

fotos em torno de personalidades negras, além 

de promover o intercâmbio literário com Angola 

e Moçambique. “Esse movimento todo iluminou a 

Zona Norte. Chegou a hora dessa gente não bron-

zeada mostrar seu valor”, brinca Moa.
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Primeira grande sinagoga do Rio foi 
fundada por colônia da Praça XI

SHALOM 
ALECHEM

Em 1932, ano de inauguração do 

Grande Templo Israelita, a maior 

parte do núcleo judaico do Rio de 

Janeiro habitava as cercanias da Pra-

ça XI. Era formado, majoritariamente, 

por imigrantes pobres – ambulan-

tes e prestamistas –, recém-chega-

dos ao país. Mas que, com frações 
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de seus parcos ganhos diários, aspi-

raram erigir não só mais uma casa de 

orações, e sim um emblema da per-

manência na nova terra. 

“Foi a primeira grande sinago-

ga da cidade. Ela refl ete o símbolo 

identitário maior da história dos ju-

deus no Rio e da esperança que vis-

lumbravam no futuro do Brasil, em 

contraste ao quadro sombrio do 

qual fugiram na Europa. Nesse Tem-

plo, meu fi lho Daniel comemorou 

seu Bar-mitzva, em 1988, com direi-

to a apresentação da cantora Eliana 

Pittman”, recorda com afeto o jorna-

lista Moysés Fuks, sempre reveren-

ciado como o criador do carioquís-

simo termo “bossa nova”.

A idealização da sinagoga cou-

be a Jacob Schneider, avô do atu-

al presidente, Ruy Flaks Schneider, 

e fundador do pioneiro jornal judai-

co “Gazeta Israelita”. Partiu dele a 

ideia de adquirir um terreno na Pra-

ça da Cruz Vermelha, objetivando 

o levantamento de um templo à al-

tura da pujança da colônia no Rio. 

Procedeu-se, então, a uma campa-

nha para a arrecadação de recursos 

à obra, incluindo o leilão de pedras 

com os nomes dos profetas judeus 

– que repousam sob a construção 

hoje existente, conferindo-lhe uma 

aura de sustentação simbólica. 

Os 26 metros de altura das torres 

avultavam o empreendimento em 

meio ao padrão de telhados baixos 

da região. “Nossa capital precisava 

de um Templo como esse, que vies-

se embelezar e engrandecer esta 

encantadora cidade da Guanabara”, 

declarou à época Schneider, home-

nageado com uma placa de bronze 

à entrada do prédio.

O projeto foi concebido pelo ar-

quiteto italiano Mario Vodret (res-

ponsável também pelo Parque La-

ge), que teria se inspirado na Grande 

Sinagoga de Trieste. Suas duas ele-

gantes rosáceas valorizam a ilumi-

nação zenital. Chamam a atenção as 

pinturas evocativas de cenas bíblicas 

MOYSÉS FUKS
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tre açougues kosher, vendedores de 

bagels (rosquinhas trançadas salpi-

cadas de gergelim), sapateiros, livra-

rias, casas de tecido e tipografi as”, re-

lembra Fuks. Shalom alechem! 

Grande Templo Israelita do Rio de Janeiro
Rua Tenente Possolo, 8 – Centro
Tel.: (21) 2232-3656 (agendamento de visitas)

nias religiosas judaicas, concertos, 

palestras e cursos. Suas redes so-

ciais disponibilizam a programação 

de eventos abertos ao público e es-

colas, a exemplo de visitas teatrali-

zadas reencenando a relação de ju-

deus e negros, que já viviam na Pra-

ça XI. E, ainda, descrevendo como 

se organizava o comércio local, en-

CARIOCAS DE HOJE

e um belo mosaico, emoldurando o 

Aron Hakodesh, arca que contém os 

rolos da Torá. A representação do Zo-

díaco – elemento ornamental desde 

o período do Segundo Templo de 

Jerusalém – é outro destaque, tradu-

zindo as 12 tribos de Israel. 

“Tombada pela prefeitura, a sina-

goga recebe as principais cerimô-
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NOCA DA PORTELA

Armazéns do Engenhão 
turbinam o roteiro cultural 
do subúrbio carioca

ROLÊ 
GLORIOSO
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Até o recordista jamaicano Usain Bolt, ao brilhar no 

Estádio Nilton Santos durante a Olimpíada 2016, fez 

questão de conhecer o morador mais ilustre do Enge-

nho de Dentro. Ali, na mesmíssima rua do complexo es-

portivo, reside há mais de quatro décadas Osvaldo Al-

ves Pereira, o nosso Noca. “Só preciso dar alguns pas-

sos para chegar ao popularmente chamado Engenhão, 

onde sou logo conduzido a um camarote. Estou sem-

pre confraternizando com ídolos inesquecíveis do Bota-

fogo Futebol e Regatas – que arrenda o espaço –, como 

Jairzinho, Amarildo e Donizete Pantera”, conta o porte-

lense tricolor.

Além dos jogos, cabe lembrar que o estádio, inaugu-

rado em 2007 pela Prefeitura, ocupa um antigo terreno 

da Rede Ferroviária Federal. “É interessante visitar o Mu-

seu do Trem – ao lado da Ala Sul do Engenhão –, criado 

nas antigas ofi cinas que tomavam um quarteirão inteiro. 

O prédio principal é tombado pelo Instituto do Patrimô-

nio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)”, afi rma o “men-

sageiro que Papai do Céu colocou aqui na Terra como 

um defensor da MPB”.

O galpão da Estrada de Ferro Central do Brasil, que 

chegou a ser o maior conjunto de instalações do gê-

nero na América Latina, expõe um fantástico acervo, 

desde peças de mobiliário a locomotivas. Entre estas, 

destacam-se a Baroneza (de origem inglesa e assim de-

nominada em homenagem à esposa de Mauá, foi a pri-

meira a trafegar no País, em 1854), o Carro Imperial (que 

serviu a D. Pedro II), o Carro do Rei Alberto (integrante da 

composição adaptada para atender ao soberano belga 

em passagem pelo Rio, em 1920) e o Carro Presidencial, 

à disposição de Getúlio Vargas na década de 30.

Após a Olímpíada, a Praça do Trem deu uma levan-

tada no bairro familiar, onde ainda se pode “comer chur-
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Estádio Nilton Santos – Complexo do Engenhão 
Rua José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro
Tel.: (21): 2546-1994

rasquinho e tomar um chá de macaco”, segundo Noca 

– ex-secretário estadual de Cultura do Rio de Janeiro –, 

nas esquinas. Os fi nais de semana nos Armazéns do En-

genhão, numa área de 35 mil metros quadrados, são tur-

binados por atrações gratuitas variadas, como o Samba 

da Feira, do grupo Bororó, todos os sábados, a partir das 

15h. Além, claro, do próprio Noca, já cantaram na roda de 

raiz nomes como Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Xan-

de de Pilares. A batucada divide a pista de cimento em 

perfeita harmonia com os passinhos das edições men-

sais do Baile Charme. Em meio a tantos gols de placa do 

glorioso Engenhão, é só chegar lá, se juntar à torcida e 

correr pro abraço. 
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Sobrado na Rua da 
Carioca compartilha 
memória do mais antigo 
ritmo brasileiro

Aos precoces 14 anos de idade, Paulo César 

Pinheiro já escrevia, ao lado de João de Aquino, 

um clássico da MPB. Nos versos de “Viagem”, 

imortalizada na voz de Marisa Gata Mansa, o ga-

roto dizia que estava de malas prontas: a poesia 

viera ao seu encontro e ele partiria de carona na 

garupa leve de um vento macio. No último 28 de 

abril, aquele adolescente que cresceu ao som 

das rodas de samba nos botequins do bairro se-

resteiro de São Cristóvão completou 70 anos.

Os festejos foram abertos por uma tempora-

da de shows ao longo de três semanas no Ins-
tituto Casa do Choro (ICC), inaugurado em 

2015 e hoje um lugar especial para o poeta. Di-

rigida pela cavaquinista e compositora Luciana 

Rabello, sua mulher, a entidade se dedica ao en-

sino e à divulgação da mais antiga música ins-

trumental brasileira – ultrapassando um século 

e meio de história. E, também, ao compartilha-

mento de acervos de baixa acessibilidade ao pú-

blico, incentivando a formação de profi ssionais 

da área e novas plateias. 

O belo sobrado de princípios do século XX, 

tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio 

Cultural (Inepac), abriga oito salas de aula, o es-

túdio Raphael Rabello (o superviolonista que era 

irmão de Luciana) e o Centro de Pesquisa Jacob 

do Bandolim. Este acervo engloba 15 mil partitu-

ras – de Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga 

a Pixinguinha e Cristóvão Bastos –, instrumen-

tos, discos, livros, fotografi as e caricaturas, pro-

venientes das Coleções Maurício Carrilho (vice-

diretor da casa), Hermínio Belo de Carvalho (pre-

sidente do Conselho de Honra), Almirante, entre 

outras. Tudo disponível à consulta pública. Des-

taca-se, ainda, o Auditório Radamés Gnatalli, um 

charmoso teatro de 100 lugares. 

“A Casa do Choro representa hoje um oásis 

da música brasileira no Rio. Junto a nomes co-S
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PAULO CÉSAR PINHEIRO

VIAGEM AO CHORO
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Instituto Casa do Choro (ICC)
Rua da Carioca, 38 – Centro
Tel.: (21) 2242-9947

mo Maria Bethânia, Dori Caymmi e Ka-

ti Almeida Braga, sou conselheiro de 

lá. Tudo o que se faz no Instituto é de 

bom gosto. Há uma grande preocupa-

ção em abrir espaço ao surgimento de 

novos valores. Assistimos a apresen-

tações de grupos como o Jetiquibá 

do Samba, por exemplo, formado por 

seis músicos jovens, entre eles Julião 

Rabelo Pinheiro, meu fi lho com a Lu-

ciana”, conta o poeta – que vem cami-

nhando desde muito longe, espalhan-

do música no ar.
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PEDRO LUÍS

Moradores transformam terreno 
baldio em exemplo de gestão de 
espaço público

MONOBLOCO 
VERDE

Um jardim gigante, de 16 mil metros quadrados, 

constitui quase a extensão de muitas residências do Hu-

maitá. Mas até boa parte dos habitantes do bairro desco-

nhecem o Parque do Martelo. “É um dos meus recan-

tos preferidos – afi rma Pedro Luís, um dos fundadores do 

carioquérrimo Monobloco. Além de um parque com ca-

racterísticas diferentes, é mais natural, no sentido literal 

do termo, pois aproveita as condições do próprio terreno 

sem intervenções ou modernizações.”

Em 2000, a Associação de Moradores do Alto Hu-

maitá (AMAH) solicitou à prefeitura a permissão de uso 

de um terreno abandonado. Cinco anos e vários muti-

rões para limpeza da área depois, nascia o Parque do 

Martelo, na encosta do morro homônimo. “Mantido pe-

los próprios moradores do entorno da Rua Miguel Perei-

ra (onde fi ca a entrada) e ruas adjacentes, ele se mos-

tra exemplar também em múltiplas ações culturais e so-

ciais. Promove eventos como exposições, exibições de 

fi lmes e cursos diversos, além do projeto de composta-

gem, com recolhimento domiciliar semanal do material 

tratado e doação de sementes para os participantes do 

programa”, revela Pedro.

Segundo a ilustradora botânica Mônica Claro, inte-

grante da diretoria da AMAH, o trabalho de refl oresta-

mento local precisa ganhar ainda mais força. Isso é feito 

a partir do replantio de novos exemplares da vegetação 

nativa, típica da Mata Atlântica, com o apoio de voluntá-

rios. “Organizamos campanhas para envolver a comuni-

dade na manutenção do parque, que não recebe ajuda 

ofi cial. Não tenho conhecimento de um modelo como 

esse na cidade para cuidar de um espaço público”, real-

ça Mônica, responsável pela programação de eventos. 

“Dentre tantas opções, lá acontece uma das festas 

juninas mais simpáticas do Rio de Janeiro. Utilizado pe-

las escolas próximas, que promovem atividades diver-

sas com seus alunos, em parceria com o parque, o lu-

gar é ótimo para passeios com ou sem crianças. Cachor-

ros não são permitidos – uma pena, mas imagino que te-

nham suas razões”, pondera Pedro Luís. Mas outros bi-

chinhos circulam livremente por lá, como macacos-pre-

go, ouriços- cacheiros, gambás, tucanos, tiês-sangue, ja-

cupembas, entre outros.

Além da horta comunitária e das caixas de abelhas 

nativas, há, para os mais animados, equipamentos de gi-
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nástica e trilhas que oferecem uma linda pa-

norâmica do Cristo Redentor, Lagoa e praia 

de Ipanema. Os pequenos fazem a festa nos 

brinquedos do parquinho. Aniversários infan-

tis e piqueniques podem ser realizados ali, se 

reservados com antecedência. “No Instagram 

@parquedomartelo e na página do Facebook 

você pode acompanhar toda a programação. 

Vale muito um passeio para conhecer essa 

joia, chamada pelos próprios administrado-

res de ‘um pedacinho do paraíso no Humaitá’, 

embaixo dos braços do Cristo Redentor”. Se é 

parte do repertório do Pedro, a gente faz coro 

afi nadíssimo com ele.

Parque do Martelo
Rua Miguel Pereira, 41 – Humaitá.
Tel.: (21) 2527-0177
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PEDRO MIRANDA

Sobrado na Praça 
da Gávea virou 
point da música 
carioca

CLUBE DA ESQUINA 
A intensa movimentação do can-

tor, compositor, percussionista e ator 

Pedro Miranda na agenda cultural 

do bairro onde mora lhe rendeu até 

o epíteto de “prefeito da Gávea”. Pu-

dera. Lá, desde 2017, ele comanda 

o Samba da Gávea, às segundas-fei-

ras, na Da Casa da Táta. Iniciou, em 

novembro do ano passado, o Cole-

tivo Choro na Rua, evento gratuito 

na Praça Santos Dumont, aos sába-

dos. E seu Forró da Gávea abarrota o 

Dumont Arte Bar, na esquina em 

frente à praça, todas as quartas.

“Em outubro, inauguramos tam-

bém no Dumont, com curadoria artís-

tica minha, o projeto Lapa-Gávea. Às 

quintas, há sempre um show com a 

geração que revitalizou a música ca-

rioca a partir do Bar Semente, como 

João Cavalcanti, Moyseis Marques, 

Ana Costa e Nilse Carvalho. Trouxe-

mos ainda as segundas instrumen-

tais, comandadas pelo violonista Zé 

Paulo Becker, que ocupou o Semen-

te por quase 20 anos”, reporta Pedro.

O espaço, aberto em 2017, ocu-

pa o sobrado onde funcionou por 
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Dumont Arte Bar
Praça Santos Dumont, 116 – sobrado – Gávea
Tel.: (21) 3199-0151

duas décadas e meia a Casa da Gávea, uma referência na 

cena cultural independente da Zona Sul do Rio. Depois 

de passar por uma ampla reforma, o imóvel, tombado pe-

lo Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, segue abri-

gando manifestações artísticas fora do circuitão – shows, 

eventos, festas, apresentações de DJs, exposições e per-

formances. 

O local assumiu ares mais contemporâneos. Intimista, 

com capacidade para 150 pessoas, ganhou palco, bar e 

mezanino. Foram conservadas a varanda, com vista para 

o agito do Baixo Gávea, e a escada de entrada, que repro-

duz nos degraus a letra da canção “Há um grito parado 

no ar”, de Toquinho e Guarnieri. O novo point nasceu sob 

a égide da construção de um ambiente cultural democrá-

tico, acolhendo artistas com trabalhos originais e diversifi -

cados – e expostos à venda aos clientes.

O Forró da Gávea, além do “prefeito”, é formado por 

Rafael dos Anjos (violão), Kiko Horta (sanfona), Pedro Au-

ne (baixo acústico) e Durval Pereira (Zabumba). E tem 

sempre convidados especiais. No repertório, clássicos 

de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos, 

passando por Gilberto Gil, Djavan e Chico Buarque, assim 

como composições próprias e da nova geração. 

Para incrementar a programação, a casa oferece drin-

ques especiais, em complemento às torneiras de chope 

artesanal. As comidinhas vão de batata rústica recheada 

a bruschettas e ceviches. “O Dumont virou o nosso clube. 

Os donos nos recebem muito bem, vibram quando che-

gam os músicos para dar canja e apoiam toda essa movi-

mentação cultural. Termos um endereço especial na Gá-

vea com esse perfi l é um presente para a música cario-

ca e os artistas de uma forma geral”, comemora Pedro. A 

gestão desse alcaide está aprovada com louvor. 
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Confeitaria no Centro é o 
estabelecimento gastronômico 
mais antigo do Rio

À FRANCESA

Foi um bota-abaixo ciclópico na Corte Imperial. Fran-

cisco Pereira Passos – nascido em 1836 em São João 

do Príncipe, na então província do Rio de Janeiro – havia 

estudado na École de Ponts et Chaussées (a mais anti-

ga escola de engenharia civil do mundo), na França. Lá, 

acompanhou a grandiosa reestruturação urbana de Pa-

ris, envolvendo a execução de extensas e largas aveni-

das, comandada por Georges-Eugène Haussmann, pre-

feito do antigo departamento do Sena. 

De volta ao Brasil, Pereira Passos virou alto funcioná-

rio do Império. Em 1902, ao tornar-se ele mesmo prefeito 

do então Distrito Federal, nomeado pelo presidente Ro-

drigues Alves, o modelo de reordenamento público que 

se impunha pelo acelerado adensamento da região cen-

tral não poderia ser outro. Sob a inspiração das interven-

ções observadas na Cidade-Luz, a ambiciosa reforma en-

volveu a abertura de amplas avenidas – a começar pe-

las atuais Rio Branco e Beira-Mar – e a construção de par-

ques e praças.

A necessidade de saneamento das insalubres condi-

ções sanitárias da Corte, marcadas por graves epidemias 

infecciosas, justifi caram a polêmica demolição de mor-

ros e cortiços. Ao importar as modernas linhas europeias, 

Passos almejava imprimir no Rio um desenho mais cos-

mopolita. O monumento emblemático da infl uência pari-

siense é o Teatro Municipal, inspirado na Ópera de Paris.

Mas, antes disso, os modos gauleses já grassavam 

no Centro. O prefeito da capital do país era habitué, por 

exemplo, da Casa Cavé, fundada pelo francês Charles 

Auguste Cavé em 1860. Não havia quem cruzasse a es-

quina das ruas Sete de Setembro e Uruguaiana e não se 

deslumbrasse com a bela arquitetura da confeitaria. E 

também com as obras de arte dos sorvetes em taças ma-

gistralmente enfeitadas. Seu salão foi frequentado por in-

telectuais e políticos da estatura de Rui Barbosa, Olavo Bi-

lac, Deodoro da Fonseca, Barão do Rio Branco, Mário de 

Andrade, Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga, Carlos 

Drummond e Juscelino Kubitschek.

Hoje, o mais antigo estabelecimento gastronômico 

da cidade permanece um templo de delícias que resiste 

heroicamente. Ali, o tempo parece em eterna suspensão, 

em meio a lustres e vitrais franceses em estilo art nouveau 

e mobiliário com as iniciais da casa. Para acompanhar o 

café ou chá, difícil mesmo é escolher entre 40 tipos de do-

PEREIRA PASSOS
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Casa Cavé
Rua Sete de Setembro, 133 – Centro
Tel.: (21) 2224-2520

ces, desde mil folhas, éclair, strudel e papo de an-

jo a alunete (folhado com doce de leite, suspiro 

e castanhas), ducheese (massa de bomba, chan-

tilly e fi os d’ovos) e guardanapos (massa de pão 

de ló com coco e amêndoas). Os sorvetes conti-

nuam em alta, como o chinês (creme, chantilly e 

pó de amendoim). 

Entre os salgados, vol-au-vent e pastel feito 

na pedra. Se o apetite exigir mais, prove o sandu-

íche típico português de fi lé de pernil suíno, de-

sossado e marinado em vinho tinto e ervas fi nas, 

queijo e abacaxi. E não esqueça de levar para ca-

sa biscoitinhos e petit fours embalados em caixi-

nhas de papel confeccionadas artesanalmente. 

Mimos de um Rio très élégant. 

CARIOCAS DE SEMPRE
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Portas do antigo 
Paço Isabel se 
abrem à visitação 
pública

O IMPÉRIO CONTRA-ATACA

PRINCESA ISABEL

Isabel Cristina Leopoldina Au-

gusta Micaela Gabriela Rafaela Gon-

zaga de Bragança e Bourbon era ca-

rioca da gema. Veio ao mundo no 

Palácio de São Cristóvão, hoje Quin-

ta da Boa Vista, em 1846. Defendeu 

ideias avant-garde, como o sufrágio 

feminino, foi a primeira senadora do 

Brasil e regente do Império por três 

vezes. Tanta destreza política, que 

culminou com a assinatura da Lei 

Áurea, envolveu até um jeitinho pa-

ra convencer o pai, D. Pedro II, a não 

enviar seu marido, Gastão de Orle-

ans, à Guerra do Paraguai. 

Ao se casarem, em 1864, a Prin-

cesa Isabel e o Conde D’Eu foram 

morar num palacete de linhas neo-

clássicas, de 1853 – o Paço Isabel. 

Com o fi m do Império, a proprieda-

de dos Bragança, confi scada, virou 

patrimônio da União por decreto, em 

1891 (o longevo processo dos her-

deiros por indenização ainda tramita 

na Justiça). Dezessete anos depois, 

uma reforma emprestou à fachada 

características ecléticas, incorpo-

rando os dois torreões, a colunata, 

a escadaria e os elementos de estu-

que. Residência ofi cial dos presiden-
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Palácio Guanabara
Rua Pinheiro Machado, s/n – Laranjeiras 
Tel.: (21) 2334-3322

tes da República desde Hermes da Fonseca até Eurico 

Gaspar Dutra, o imóvel passou em 1946 a sediar a Pre-

feitura. E, a partir de 1960, a administração estadual, re-

cebendo o nome de Palácio Guanabara.

Em março deste ano, o governo abriu as portas da 

edifi cação a visitas guiadas. O roteiro inclui o Salão No-

bre (mistura de estilos Luís XV e rococó, com mobiliário 

de época e um imenso quadro retratando a morte de 

Estácio de Sá), onde ocorriam festas, saraus e encon-

tros políticos; e o Salão Verde, ex-sala de jantar, atual-

mente utilizada para reuniões. No Salão Pé de Moleque, 

uma cobertura de placas de vidro e a iluminação espe-

cial permitem observar o trecho de calçamento de pe-

dras introduzido pelos portugueses na cidade no perío-

do colonial – e descoberto durante as obras de restau-

ração em 2011. Nas paredes do espaço que recepcio-

na chefes de Estado, uma coleção itinerante de telas de 

artistas plásticos brasileiros, renovadas mensalmente. 

O jardim interno – onde a Redentora passava boa par-

te do tempo – exibe revestimento de ladrilhos hidráulicos 

turcos, ornamentados por uma fonte em que fi guram dois 

botos cinzas – animais presentes no brasão ofi cial da ci-

dade. Já o grandioso Jardim Simétrico conserva o dese-

nho original do início do século XX, assinado pelo paisa-

gista francês Paul Villon. É ornado por alamedas de pal-

meiras imperiais e árvores frutíferas exóticas, como pêsse-

go-da-Índia, caqui-preto e olho-de-dragão. Lá se encontra 

o Chafariz de Netuno, com a estátua do deus da mitologia 

romana confeccionada pela Fundição Val d’Osne, que foi 

a mais importante da França. 

A jornada termina na neocolonial Capela Santa Tere-

sinha – construída a pedido da esposa de Gaspar Dutra 

–, que celebra missas comunitárias, batizados e casamen-

tos. O passeio deve ser agendado previamente para gru-

pos de estudantes (visitas de segunda a sexta) e público 

em geral (sábados). Uma vez por mês, acontecem even-

tos artísticos e culturais ao ar livre, abertos à comunidade. 

Nada como um dia de princesa.

CARIOCAS DE SEMPRE
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RAPHAEL DE ALMEIDA MAGALHÃES

Salmão brasileiro fi sgava o 
ex-vice-governador a 
restaurante vizinho ao Mosteiro 
de São Bento

TEMPLO DA 
BOA MESA 
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Você já ouviu falar em bijupirá, peixe com a aparên-

cia de um pequeno tubarão? Pois a carne branca e de sa-

bor suave do intitulado “salmão brasileiro” fazia Rapha-

el de Almeida Magalhães suspirar em sua mesa habitual 

no Restaurante Mosteiro (próximo ao Mosteiro de São 

Bento), único restaurante do Rio a servir a iguaria, até on-

de se sabe. No elegante ambiente de arquitetura clássica, 

o superadvogado, cujo escritório também fi cava no Cen-

tro, gostava de almoçar a negócios ou simplesmente rela-

xar, entre amigos, da extensa agenda de trabalho.

Ex-vice de Carlos Lacerda no governo do Estado da 

Guanabara – comandando a grandiosa obra do Guandu, 

que salvou o carioca da contumaz falta de água –, minis-

tro da Previdência Social e deputado federal, o tricolor de 

coração Raphael foi um ídolo do futebol de areia na praia 

de Copacabana, entre os anos 50 e 60. Chegou, inclusi-

ve, a atuar ao lado dos botafoguenses Garrincha e Nilton 

Santos. Admiradores – e muitas admiradoras do belo ga-

lã de olhos azuis – vinham de vários bairros para assistir a 

seus passes no capricho e inúmeros gols. 

Quando estava no Mosteiro, Rafa – que inclui em seu 

substancial currículo o de advogado do escritor Nelson 

Rodrigues durante a vigência do Ato Institucional no 2 –, 

como os mais íntimos o chamavam, podia, antes de par-

tir para o prato principal, se deliciar com empadinhas de 

camarão. Ou, se a frugalidade exigisse, uma simples sala-

dinha de alface, tomate e palmito. Além do peixe raro nas 

mesas cariocas, a casa, famosa pela cozinha luso-brasi-

leira, oferece diversas receitas de bacalhau. 

Uma delas, “Ministro Temporão” – em homenagem 

ao ex-comandante da pasta da Saúde no governo Lu-

la, José Gomes Temporão, cuja família administra o res-

taurante desde a inauguração, em 1964 –, consiste em 

uma generosa posta com brócolis, batatas, azeitonas, pi-

mentões e cebolas. Os preparos à Lagareira (assada no 

azeite), ao Mosteiro (grelhada) e à Dom Alberto de Or-

léans e Bragança (lascas guisadas com arroz e bróco-

lis) também têm boa saída. Arroz de pato, polvo ou frutos 

do mar, camarão refogado com quiabo e farinha torrada, 

pernil de cordeiro com arroz de açafrão, leitão à bairrada, 
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Restaurante Mosteiro
Rua São Bento, 13 – Centro
Tel.: (21) 2233-6478

tornedor de fi lé mignon ao poivre e picadinho à carioca 

brilham igualmente no cardápio. 

No capítulo doces, destacam-se as especialidades 

portuguesas, como pastel de Belém, barriga de freira e 

toucinho do céu; a goiabada artesanal com catupiry; e 

os morangos selecionados com creme de chantilly. A 

digestão pode ser feita através de uma caminhada pe-

los pontos históricos da vizinhança, como o imponen-

te Mosteiro de São Bento – fundado em 1590 e um dos 

principais monumentos da arte colonial brasileira –, e a 

Igreja da Candelária. Afi nal, enunciava Raphael, “o Rio de 

Janeiro é um espaço especial à beira-mar, abraçado por 

um centro urbano de serviços, uma cidade a céu aberto, 

que nasceu para o lado de fora”. Aproveite!

N
IC

O
L

E
 M

A
C

H
A

Y

CARIOCAS DE SEMPRE

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O



138 

RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYA

Residência do aristocrata em Santa Teresa 
exibe coleções de arte raras

MONTMARTRE 
CARIOCA

Filho do eminente engenheiro li-

gado ao Imperador D. Pedro II e vice-

cônsul brasileiro em Paris, Raymun-

do de Castro Maya, e de Theodozia 

Ottoni, descendente de uma tradi-

cional família de intelectuais liberais, 

Raymundo Ottoni de Castro Maya 

nasceu na Cidade Luz, em 1894. 

E foi em Santa Teresa, a chamada 

Montmartre carioca, que o também 

industrial, fundador de várias socie-

dades culturais e coordenador da ur-

de nomes como Antônio Bandeira, 

Iberê Camargo e Manabu Mabe. 

O andar de cima guarda os dois 

ambientes originais da antiga resi-

dência – a sala de jantar e a biblio-

teca. Nesta, encontram-se livros ra-

ros, que podem ser consultados 

mediante agendamento prévio. E, 

também, peças do conjunto de arte 

moderna europeia, iniciado em fi ns 

do século XIX, quando seu pai ar-

rematou num leilão parisiense telas 

dos paisagistas Belangé, Courbet e 

Rousseau. A sala de jantar exibe pe-

ças de mobiliário e elementos deco-

rativos de diferentes períodos e ori-

gens, enquanto o jardim de inverno 

abriga mostras temporárias.

No hall do último pavimento, des-

tacam-se obras da coleção Brasilia-

na. Executadas por estrangeiros, elas 

abrangem cerca de 1.700 imagens, 

cobrindo 400 anos de história do 

nosso país. Vão de cartas cartográfi -

cas e telas a óleo do início do sécu-

lo XV; passando por publicações es-

critas pelos viajantes que aqui estive-

ram no século XIX; até uma importan-

te série de desenhos, aquarelas, gua-

ches e gravuras, sobressaindo-se as 

do francês Jean Baptiste Debret. No 

antigo quarto de hóspedes, fi gura a 

outra parte do conjunto de arte brasi-

leira, incluindo uma seleção do acer-

vo popular, construído a partir de 

1950, com a aquisição de um lote de 

exemplares de Mestre Vitalino. 

Os aposentos de vestir e dormir 

do patrono constituem os demais 

espaços de mostras temporárias, 

como trabalhos dos artistas do pro-

jeto “Os amigos da gravura”, criado 

em 2016. Desde outubro último, es-

tá em cartaz a exposição “Mundo”, 

banização da Floresta da Tijuca, fale-

ceu, em 1968. 

Boa parte do prodigioso legado 

artístico do aristocrata se concen-

tra no Museu da Chácara do Céu, 

na casa onde morou em Santa, com 

amplos jardins e uma linda vista para 

a Baía de Guanabara. No hall de en-

trada, está a exposição permanente 

de arte brasileira, formada por obras 

dos modernistas Di Cavalcanti, Guig-

nard, Pancetti, Portinari e Volpi, além 
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Museu da Chácara do Céu
Rua Murtinho Nobre, 93 – Santa Teresa
Tel.: (21) 3970-1093

dedicada ao público infanto-juvenil e que pode 

ser vista até 16 de março do próximo ano. O mu-

seu promove visitas guiadas e atividades educati-

vas voltadas a escolas das redes pública e privada. 

Em 2009, com apoio do BNDES, Petrobras e 

Fundo Nacional de Cultura, iniciou-se a constru-

ção do prédio anexo, incluindo auditório e cafete-

ria. As obras estão em sua última etapa e englobam 

a execução de um plano inclinado até o pilotis. O 

novo acesso permitirá a entrada de visitantes sem 

a necessidade de percorrer o trajeto em aclive atu-

almente exigido aos pedestres. Um motivo adicio-

nal para subir ao céu da arte. 
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O HAVAÍ É AQUI

Restaurante sem 
placa no canto da 
praia esconde altos 
pasteizinhos 

RICO DE SOUZA

A estradinha sinuosa que dá acesso ao local já é um passeio por si 

só, ao margear o infi nito da imensidão azul. Da orla da Avenida Estado 

da Guanabara, o visual exuberante do Oceano Atlântico deixa antever o 

pequeno paraíso que se encontra ao fi nal do Recreio dos Bandeirantes, 

entre Macumba e Grumari. Paineiras e fi gueiras povoam o caminho até 

a pequena faixa de areia branquinha, protegida pelo Maciço da Pedra 

Branca. As ondas, com três metros em média, fi zeram dela o santuário 

dos surfi stas, como atesta o campeoníssimo Rico de Souza.

“Por volta de 1968, aos 14 anos, fui um dos primeiros a pegar onda 

na Prainha com os meus amigos. As pranchas iam em cima de um ji-

pe, numa verdadeira viagem, por caminhos de terra. Seguíamos pela 

Estrada do Pontal, atravessávamos o morro, mergulhávamos das pe-

dras e remávamos para chegar à Prainha. Levávamos sanduíches e 

sucos – porque era um deserto, não existia comércio de espécie algu-
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Prainha
Avenida Estado da Guanabara
Final do Recreio dos Bandeirantes

ma – e fi cávamos o dia inteiro. Diziam que lá existia um 

leprosário. Quando chegava em casa, escondido da mi-

nha mãe, eu tomava banho de álcool, pensando que re-

almente pudesse ter algum vírus. Mas tudo não passava 

de lenda urbana”, recorda o Embaixador do Surfe Brasi-

leiro, condecorado pela Comissão Nacional de Atletas, 

e Cidadão Honorário da Cidade.

Hoje, a ambiência ainda de natureza selvagem nos faz 

esquecer que estamos a poucos quilômetros do agitado 

centro metropolitano. A balneabilidade é uma das melho-

res do Rio. Sede de vários torneios de surfe, ela represen-

ta a única praia da cidade a ostentar a Bandeira Azul, a 

mais importante certifi cação internacional de qualidade a 

áreas costeiras. Só há acesso de Surfbus (ônibus especial 

para surfi stas e seus equipamentos, com saída do Largo 

do Machado) ou de carro. Por isso, recomenda-se chegar 

cedo nos fi nais de semana, quando o local costuma lotar, 

para conseguir vaga no estacionamento próximo. 

Por integrar uma Área de Proteção Ambiental, a Prai-

nha mantém a fauna e a fl ora locais bastante preserva-

das. Aproveite para conhecer seu Parque Municipal 

Ecológico, seguindo pela orla. Criado em 1999 e aberto 

diariamente, dispõe de diversas trilhas para boas cami-

nhadas, inclusive com crianças, e um mirante que des-

cortina uma vista incrível. 

“Até hoje eu, que moro ao lado, continuo indo lá, on-

de estão minhas ondas prediletas na cidade”, afi rma Ri-

co – que mantém sua Escola de Surf no Posto 4 da Bar-

ra da Tijuca e na Macumba. Depois, ele gosta de passar 

no Quiosque Soul Prainha, com sucos, sanduíches natu-

rais, ceviches e açaí. “Ou num restaurante muito legal e 

pouco conhecido, porque não tem placa, no canto direi-

to da praia. Os pasteis são maravilhosos”. Quem sabe se, 

quando você for curtir todo esse paraíso, o embaixador 

não esteja realizando suas belas manobras nas águas? 

Imagine só fazer selfi es e tirar uma onda com os brous 

no insta... Aloha!

CARIOCAS DE HOJE
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RILDO HORA

Café-bistrô Cravo Bem 
Temperado adiciona mais 
sabor à programação

POESIA 
SINFÔNICA 
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Ele é o samba, sim senhor – o produtor de nove en-

tre dez discos dos maiores nomes do ritmo tipicamen-

te carioca. Mas foi entre as paredes clássicas da Sala 
Cecília Meireles que o jovem Rildo Hora aprimorou sua 

formação musical. “Em meados da década de 1960, eu 

não sabia escrever partitura, mas tinha talento para im-

provisação. O compositor Guerra Peixe, meu professor, 

começou a me levar para a Sala, recém-inaugurada.” 

O maestro recapitula: “O então novo templo da mú-

sica culta – meu guru não gostava do termo erudito – se 

tornaria responsável por muitas ideias que me vêm quan-

do faço orquestração de música popular. O trato de violi-

nos e celos nos discos de Zeca Pagodinho, por exemplo, 

refl ete isso. Toquei lá em muitos concertos e bienais de 

música contemporânea.”

Quase ninguém imagina que o nobre espaço teve 

uma origem plebeia. Mais precisamente, no Armazém do 

Romão, com entrada pelo Beco do Império, depois Rua 

Teotônio Regadas. No lugar da antiga mercearia, ergueu-

se, em 1896, o luxuoso Grande Hotel da Lapa. A edifi ca-

ção de três pavimentos seria transformada, em 1941, no 

elegante Cinema Colonial, com capacidade para duas 

mil pessoas. Após duas décadas, o governador Carlos 

Lacerda, um ex-aluno de violino, desapropriou o imóvel 

para convertê-lo em um espaço de concertos. Em 1o de 

dezembro de 1965 – ano comemorativo do IV Centená-

rio da cidade –, inaugurava-se a Sala Cecília Meireles. 

E quem souber a razão de um teatro dedicado à mú-

sica ter recebido o nome de uma poetisa ganha uma cla-

ve de sol. A iniciativa, polêmica à época, partiu do próprio 

Lacerda, amigo da consagrada escritora, que falecera no 

ano anterior. O crítico Walmir Ayala assim justifi cou a es-

colha: “Em poucos momentos de sua história, a poesia 

brasileira foi tão concebida sobre a música como na obra 

de Cecília Meireles. Raramente a palavra foi tanto harmo-

nia, ritmo, afi namento.”

Em 2014, prestes a completar meio século e após 

quatro anos em obras, a Sala reintegrou-se à paisagem 

urbana, com a abertura do frontão para a Lapa. Não dei-

xe passar em branco a antiga fachada lateral do Grande 
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Sala Cecília Meireles
Largo da Lapa, 47 – Centro
Tel.: (21) 2332-9223

Hotel – composta por paredes de pedra com alizares ori-

ginais de madeira –, descoberta durante a reforma. 

No segundo piso, embora não muito difundido, o ca-

fé-bistrô Cravo Bem Temperado está aberto ao público 

em geral. Além do precioso líquido preto (destaque pa-

ra o afogatto, expresso com sorvete de creme e calda de 

chocolate), o lounge serve chás (como o masala chai, mis-

turado a especiarias típicas da Índia) e chocolates. De co-

mestíveis, torta de maçã integral com nozes, pastéis de 

Belém, croissant misto, panquequinhas com gergelim na 

massa, burrecas vegetarianas e até almoços de dar água 

na boca. E o que não faltam são opções para uma estica-

da após os concertos, como sinaliza Rildo: “Quando vou 

lá, dou um pulo no vizinho Bar do Ernesto, que serve cho-

pe de boa qualidade.” E sob as bênçãos de Bach & cia.
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Capela de Santo Antônio da 
Bica foi saqueada por corsários 
franceses em 1710

ROBERTO BURLE MARX

ÉDEN 
TROPICAL

Residência do célebre paisagista – desde 1973 

até sua morte em 1994 –, o Sítio Roberto Burle 
Marx constitui um território de exploração sem fi m. 

Nos seus 365 mil metros quadrados, vicejam cerca 

de 3,5 mil espécies, sobretudo plantas tropicais au-

tóctones brasileiras. O patrimônio botânico é reco-

nhecidamente uma das mais relevantes coleções 

vegetais do planeta. E se enriquece com um impor-

tante acervo museológico, bibliográfi co e artístico, 

abrangendo cerâmicas, vitrais, tapeçarias, painéis 

em azulejos e imagens sacras. 

Burle Marx adquiriu, em 1949, uma propriedade 

em Barra de Guaratiba, chamada de Fazenda da Bi-

ca, até o século XVII, por lá existirem fontes de água 

canalizadas pela população até uma bica acessível 

a todos junto à estrada. O conjunto arquitetônico in-

cluía a sede e uma igrejinha construída em 1690 por 

ordem do capitão-mor Belchior da Fonseca Dórea, 
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Sítio Roberto Burle Marx
Estrada Roberto Burle Marx, 2019 – Barra de Guaratiba 
Tel.: (21) 2410-1412

em homenagem a Santo Antônio – 

denominada então Capela de San-

to Antônio da Bica. O templo foi sa-

queado e incendiado por corsários 

franceses, que invadiram a cidade 

por Guaratiba, em 11 de setembro 

de 1710. 

De “composição singela, com 

frontão triangular de modenatu-

ra simplifi cada e sineira lateral”, se-

gundo o Guia da Arquitetura Colo-

nial, Neoclássica e Romântica do Rio 

de Janeiro, o templo acabou sendo 

restaurado pelo próprio capitão. Em 

1915, o Cardeal Arcoverde, o primei-

ro a assumir esse posto na América 

Latina, recebeu homenagens na ca-

pela, que hoje se encontra junto aos 

exuberantes jardins desenhados por 

Burle Marx. Todo 13 de junho, os 

moradores de Guaratiba organizam 

uma procissão em homenagem ao 

“santo casamenteiro”, a partir do por-

tão de entrada do Sítio até a capeli-

nha, onde crianças fazem a coroa-

ção do padroeiro. Ao longo do ano, 

ela fi ca aberta para a celebração de 

missas dominicais, podendo rece-

ber visitas previamente agendadas 

em outras datas.

Os passeios guiados de terça a 

domingo pelo Sítio – que o artista 

doou ao Iphan em 1985 – permitem 

conhecer, também, o imóvel projeta-

do para receber eventos, palestras 

e cursos, com auditório, laboratório 

de pesquisas, sala de exposições e 

área destinada a atividades educa-

tivo-culturais. O espaço exibe belos 

vasos confeccionados na Itália a par-

tir de moldes originais de Burle Marx, 

além de lustres, painéis e almofa-

das criados pelas mãos mágicas do 

designer e escultor. 

O percurso de quase dois quilô-

metros a pé, em grupos de no má-

ximo 35 pessoas e com 90 minutos 

de duração, engloba ainda a biblio-

teca especializada em botânica, pai-

sagismo, história da arte, museologia 

e arquitetura e o arquivo com docu-

mentos e fotografi as pessoais. Por 

tudo isso, a candidatura do Sítio – lo-

calizado na vertente oeste do Morro 

do Capim Melado, integrante do ma-

ciço da Pedra Branca – a Patrimônio 

Mundial da Unesco passará por ava-

liação fi nal em 2020. Nosso lindo ba-

lão azul merece, incontestavelmen-

te, esse prêmio.
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E o barquinho 
vai... deslizando 
no macio verde do 
Pantanal Carioca

MARAVILHAS INSULARES

ROBERTO MENESCAL

Era uma vez um estúdio de som 

que fi cava no já movimentado cen-

tro da Barra da Tijuca, vizinho à sede 

da Polygram, 20 anos atrás, o qual vi-

rou praticamente um posto avança-

do da então gravadora major brasi-

leira. Tranquilão toda vida, seu dono 

andava apoquentado. “Acabávamos 

recebendo um grande número de 

pessoas que estavam gravando lá e 

vinham só dar uma passadinha. Vi-

rou um entra e sai danado, atrapa-

lhando terrivelmente o andamento 

do nosso trabalho”, narra o ex-pro-

prietário, Roberto Menescal.

Poderoso diretor artístico da pró-

pria Polygram (hoje Universal) de 

1970 a 1986 e um dos baluartes da 

Bossa Nova, ele matutou: “Vou pro-

curar um local para instalar o estú-

dio onde se chegua apenas com 

hora marcada”, brinca o parceiro de 

Ronaldo Bôscoli em “O barquinho”. 

Esta música, a propósito, nasceu da 

paixão de Menescal por velejar, prá-

tica que o levou a descobrir lugares 

pouco explorados no Rio. 

“Quando eu tinha barco, passea-

va pelo Arquipélago da Lagoa da 
Tijuca, na Barra, composto por sete 
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Arquipélago da Lagoa da Tijuca 
Acesso pelo píer na altura da Avenida Armando 
Lombardi, 350

ilhas. Um dia, meu fi lho mencionou que em uma delas, a 

da Pesquisa, havia somente três casas – o maior sosse-

go. Resolvi construir o novo estúdio ali. Foi complicado, 

porque todo o material da obra precisava ser transpor-

tado por balsas. Mas valeu a pena: o Albatroz está pró-

ximo a tudo e, ao mesmo tempo, é bastante reservado.”

Camufl ada pelos altos edifícios do bairro, a linda re-

gião, na qual não circulam automóveis, permanece des-

conhecida até da maioria dos cariocas. Que tal ver de per-

to jacarés, capivaras e uma diversidade de pássaros em 

meio à vegetação abundante e ao silêncio, só quebra-

do pelo barulhinho bom dos motores das chalanas? Elas 

partem de um píer na altura da Avenida Armando Lom-

bardi, 350 e fazem o circuito das ilhas. Deixe o carro no es-

tacionamento ao lado do píer. Outra opção é ir de metrô 

até a Estação Jardim Oceânico, que fi ca em frente ao em-

barque. Depois, tome seu “uber-barco”. Simples assim.

Após a jornada aquaviária, caminhe pelas ruelas de 

pedra ou terra batida da Ilha da Gigoia, a principal do ar-

quipélago, onde existem pousadinhas simpáticas e até 

um hostel. E, ainda, um polo gastronômico que inclui o 

Bar do Galego – na área há três décadas – e os restau-

rantes Laguna (peixes e frutos do mar) e Capriccio (mas-

sas e carnes). Com deck próprio, o Venne Gastronomia 

Mediterrânea se destaca pelo amplo espaço ajardinado. 

Numa espécie de lounge à sombra das árvores, nada me-

lhor que contemplar o visual relaxante em torno de boli-

nhos de risoto ou lulas crocantes.

“Às vezes, também encomendamos comida no Etto-

re, o italiano que funciona há quase 40 anos no Condado 

de Cascais, no continente. Costumo levar gente de fora, 

principalmente japoneses, a passear pelo chamado Pan-

tanal Carioca. No intervalo das gravações, para refrescar, 

fazemos um tour pelas ilhas. Gosto de trabalhar bem tran-

quilo”, frisa nosso eterno blue eyes. E o barquinho vai...
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RUY CASTRO

Fachada de jornal que marcou 
carreira do escritor segue preservada 
na Gomes Freire

MONOGRAMA 
DA SAUDADE
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Era o Correio da Manhã ou na-

da. Nenhuma outra imagem na Ci-

dade Maravilhosa está gravada tão 

fundo nas retinas do mineiro de Ca-

ratinga como a fachada do edifício 

onde iniciou sua prodigiosa carrei-

ra jornalística. O jornal, que circulou 

entre 1901 e 1974 – os últimos 30 

anos a partir da Avenida Gomes Frei-

re 471 –, marcou apaixonadamente 

a vida de Ruy Castro. Melhor então 

deixar que o próprio mestre, cida-

dão benemérito do Rio de Janeiro, 

descreva seu portal encantado: 

“Nasci ali – não numa clínica 

qualquer ou na casa dos meus pais, 

mas entre as mesas de metal, má-

quinas de escrever, laudas de 20 li-

nhas e um bando de gente que eu 

admirava havia muito tempo. Eu ti-

nha 19 anos. Aos seis ou sete, deci-

di que iria ser jornalista. Do Correio 

da Manhã. O dia e mês ofi ciais do 

parto foram 1o de março de 1967. 

José Lino, editorialista do jornal, me 

apresentou ao redator-chefe New-

ton Rodrigues. Ele confi ou em Jo-

sé Lino e me admitiu como repórter. 

Comecei no dia seguinte. Dois me-

ses depois, publiquei minha primei-

ra matéria assinada na capa do Se-

gundo Caderno, sobre os 30 anos 

da morte de Noel Rosa. 

A Lapa em si era uma extensão 

de mim. Meus pais tiveram uma 

pensão diurna no Largo da Lapa 

nos anos 40. Almoçava com meu 

pai no Bar Brasil. No Correio, conhe-

ci Ismael Silva e Nelson Cavaqui-

nho, que moravam na Gomes Freire 

e iam sempre para lá no fi m da tar-

de, para desespero dos mais velhos, 

que estavam no meio do fechamen-

to. Eu descia para beber com Isma-

el e Nelson no botequim ao lado do 

Hotel Marialva. Eles tomavam co-

nhaque e eu, Crush – até que me 

manquei. Pelo Correio, entrevistei 

Kim Novak no Galeão. 

Fui preso como estudante nu-

ma passeata em abril de 1967 e le-

vado para o Dops, que fi cava na es-

quina da Rua da Relação, na diago-

nal do próprio Correio. Graças à in-

terferência do senador Mário Mar-

tins, me soltaram algumas horas de-

pois, por ser repórter do Correio da 

Manhã. No dia 13 de dezembro de 
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Fachada do Correio da Manhã
Avenida Gomes Freire, 471 – Lapa

1968, houve o Ato 5. Eu estava na 

rua e voltando para o jornal quando 

a invasão aconteceu. Não pude en-

trar. Na calçada, vi Oswaldo Peralva, 

nosso superintendente, sendo leva-

do preso. Meu chefe, Paulo Francis, 

também foi detido no dia seguin-

te. Minha amiga Germana de Lama-

re, que o substituiu, disse que meu 

nome estava numa lista negra. Foi o 

fi m do Correio da Manhã – para mim 

e para o próprio. O jornal, que foi ar-

rendado a estranhos e circularia 

com esse título e no mesmo endere-

ço até 1974, quando fechou, já não 

era o verdadeiro Correio da Manhã. 

O prédio foi abandonado. Pas-

saram-se mais de 20 anos. Árvores 

nasceram dentro dele. A garagem 

virara um estacionamento de car-

rinhos de pipoca. Eu passava em 

frente àquela ruína e não me con-

formava. Ali funcionara o maior jor-

nal do País durante três décadas, 

sucedendo suas redações anterio-

res, na rua do Ouvidor e no Largo da 

Carioca. Não sei como não derruba-

ram o prédio. 

Até que, em princípios dos anos 

2000, ele começou a ser restaurado. 

Uma repartição qualquer iria funcio-

nar lá. Temi por uma descaracteriza-

ção total. Mas a porta de ferro com 

o monograma “CM” foi conservada. 

A fachada, também. E, no alto de-

la, pode-se ler, como sempre, COR-

REIO DA MANHÃ. Para mim, bastou. 

Passo em frente, contemplo apaixo-

nado o monograma na porta, lam-

bo com os olhos a fachada – e a me-

mória e o coração me trazem o jor-

nal de volta.”

Chega de saudade? Não, se a 

história é lindamente contada pelo 

nosso Ruy. 
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Oásis da jornalista 
que marcou a cena 
cultural carioca

UM PRAZER INENARRÁVEL

SCARLET MOON DE CHEVALIER

“Olha o parque da mulher pela-

daaa...”, exclamavam a plenos pul-

mões os três chevalierzinhos to-

da vez que o automóvel – o Passat 

azul da família ou mesmo um táxi – 

ladeava o Parque Natural Munici-
pal da Catacumba, às margens da 

Lagoa Rodrigo de Freitas. Era o início 

da década de 80, e Christovam, Ga-

briela e Theodora moravam ali perto, 

na Fonte da Saudade, com a mãe, a 

inesquecível jornalista e atriz Scarlet. 

Christovam de Chevalier, que se-

guiu a carreira de uma das mais em-

blemáticas personalidades da ce-

na carioca, recorda com afeto: “A tal 

mulher pelada nada tinha a ver com 

alguma desinibida praticante do na-

turismo. Era uma escultura em tama-

nho real que enfeitava o parque, na 

encosta onde existiu a Favela da Ca-

tacumba, destruída por um incêndio, 

em 1967. O lugar, administrado pela 

prefeitura, recebeu peças de expo-

entes da Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage, conhecida como Gera-

ção 80. O Rio tinha então uma gran-

de galeria de arte a céu aberto.”
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Parque Natural Municipal da Catacumba
Avenida Epitácio Pessoa, 3.000 – Lagoa
Tel.: (21) 2247-9949

Inaugurado em 1979, o Parque da Catacumba de-

rivou do refl orestamento total – com espécies típicas 

da Mata Atlântica que a caracterizavam – de uma área 

antes marcada por ocupações irregulares, na altura do 

Corte de Cantagalo. A reserva ecológica é um lugar ide-

al para o lazer de todas as idades, ao longo de jardins, 

alamedas e pracinhas, que convidam a um belo pique-

nique (basta consultar previamente a administração). 

Nesse microclima, o projeto paisagístico – com formas 

e curvas orgânicas, visando à acessibilidade dos visitan-

tes – deixou pedras talhadas na pavimentação das vie-

las. À imagem das empregadas no calçamento de ruas 

na era pré-asfalto, elas tornam o solo permeável às chu-

vas e refrescam o ambiente. 

Na parte mais alta, uma trilha bem sinalizada de 600 m 

de altura leva ao topo do morro em cuja encosta o parque 

se acomoda. No Mirante do Sacopã, a paisagem, emol-

durada pelo Morro Dois Irmãos, a Pedra da Gávea, o Cris-

to Redentor e o mar de Ipanema e Leblon, é bárbara. Já 

no Mirante do Urubu existe até um deck para contemplá

-la. Próximo ao local, para quem quiser doses extras de 

adrenalina, uma empresa de ecoaventura opera ativida-

des de rapel, arvorismo, parede de escalada e tirolesa. Há, 

também, uma área de observação de pássaros.

“O Parque da Catacumba foi, por muitas vezes, nos-

sa opção de lazer dominical. Íamos ali após passear de 

pedalinho sobre o espelho d’água da Lagoa”, recapitu-

la Christovam. O poeta entrega: “Os amantes da nature-

za não vão me perdoar, mas lá, perto de uma estátua, 

foi um dos três lugares onde deixamos as cinzas da mi-

nha mãe. Theodora e eu, responsáveis pela função, es-

colhemos espalhá-las pelos bairros onde Scarlet viveu. 

E nada melhor do que aquele parque, tão representativo 

para nós, para recebê-las.” Uma ida ao “parque da mu-

lher pelada”, como atestaria a querida Scarlet com a ex-

pressão que se tornou sua marca registrada, é “um pra-

zer inenarrável”.
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Casarão em esquina bucólica 
do Jardim Botânico valoriza 
culinária brasileira

BÃO DEMAIS
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quérrima Tijuca? Sueli Costa prova que sim. Ela se mu-

dou para Juiz de Fora – a família é toda de Minas Gerais 

– com apenas três anos de idade. De lá só voltaria a resi-

dir na terra natal em 1970, no legendário Solar da Fossa, 

onde foi construído o shopping Rio Sul. Uma década de-

pois, se instalaria no apartamento em que mora até hoje, 

no Jardim Botânico. 

A autora de tantas delicadezas que iluminam a músi-

ca brasileira adora programas que possa fazer a pé pe-

las redondezas. Como tomar uma cervejinha com os 

amigos – entre os quais o superparceiro Abel Silva – na 

Panifi cação Século XX, na Rua Pacheco Leão, bem em 

frente aos estúdios da TV Globo. “Mas se a ronda pe-

lo bairro incluir um lugar mais aconchegante, o rumo é 

o bar Do Horto, na mesma rua. A casa verde-limão na 

esquina bucólica, forrado no interior por papel de pre-

sente e com mesinhas na calçada, convida a desace-

lerar a mente e ingressar numa outra rotação de tempo. 

A ideia é desfrutar com muita calma os sabores e aro-

mas”, indica a poetisa Sueli.

Para hidratar a conversa, há cervejas – as preferidas 

da compositora – das marcas Bohemia, Heineken, Stella 

Artois, Therezópolis e Eisenbahn (Pale Ale, Pilsen e Tri-

go). Mas também caipirinhas caprichadas, tequilas, es-

pumantes e até vinhos da Eslovênia. O cardápio com-

bina a culinária brasileira criativa com toques internacio-

nais. De entradinha, o Bão demais (um mix de carne seca 

acebolada, aipim frito, linguiça suína e queijo coalho que 

faria bonito nas Gerais de Sueli); Delícia do Horto (boli-

nhos de carne assada com molho de mostarda), Samoo-

sa (pastel assado recheado com couve e gorgonzola), 

trouxinha de shimeji (com molho de manteiga e limão), 

bolinhos de arroz arbóreo (com ervas e parmesão) e tar-

tare de salmão (com iogurte natural e alho-poró).

Depois, sem pressa, conforme recomenda a fre-

quentadora ilustre, confi ra as opções de tapiocas: três 

queijos, tomate e manjericão; abobrinha e gorgonzo-

la; carne seca, requeijão e cebola; geleia de pimenta e 

parmesão; shitake com tofu; e banana com chocolate e 

sorvete de creme. E, também, de saladas, como as de 

cuscuz marroquino; folhas, tomate e ervas na cesta de 

parmesão; e folhas, tomate cereja, cebola roxa, azeitona 

verde e lascas de salmão.

SUELI COSTA
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Do Horto
Rua Pacheco Leão, 780 – Jardim Botânico
Tel.: (21) 3114-8439

No avançar da tarde – ou da noite –, se o apeti-

te exigir algo mais consistente, o menu vai de bo-

bó de camarão servido na moranga, fi lé mignon 

com espinafre e molho branco e nhoque do mar 

(batata baroa, molho sugo, camarão, lula e cubos 

de salmão) até fi lé de pescado (com molho de 

manteiga e castanha de caju), fi lé de frango com 

legumes ao vapor e ravióli de muçarela de búfala 

e manjericão. O Arroz Jardim Botânico (bacalhau 

desfi ado, arroz de brócolis, azeitonas e ervas) e 

o Árabe do Horto (arroz com lentilha tabule, ho-

mus e kafta) também apetecem. Como digestivo, 

um sorvetinho de tapioca ou de castanha do Pa-

rá. Você vai sair de lá nas nuvens e, com certeza, 

cantando “dentro de mim mora um anjo...”

CARIOCAS DE HOJE
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JARDIM DAS DELÍCIAS

Mix de padaria, 
bistrô e deli encanta 
os paladares mais 
exigentes

THOMAS TROISGROS

Quem não daria um doce para saber onde gostam de comer os ba-

dalados chefs quando não estão em seus próprios restaurantes? Ain-

da mais se o nível de exigência vem de uma dinastia de exímios cozi-

nheiros, iniciada pelo bisavô na França e consolidada no Brasil pelo 

pai, Claude Troisgros. Com essas notáveis credenciais, Thomas Trois-

gros, antes de seguir para o comando do Olympe ou do T.T. Burguer, 

faz a primeira refeição do dia frequentemente no Empório Jardim. 

“Vou muito à matriz do Jardim Botânico, a primeira das três unida-

des da rede, presente também em Ipanema e na Gávea, dentro do Ins-

tituto Moreira Salles (IMS). Como a casa funciona com opções de café 

da manhã múltipla escolha, tenho a liberdade para montar o pedido de 

acordo com minha vontade no dia. Mas costumo comer tapioca, ovos 

mexidos ou marroquinos, com molho de tomate e especiarias, acom-

panhados de capuccino e suco verde. Gosto muito do pão de queijo 

de gruyére deles também. Para quem não conhece, a dica é tentar ir de 

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O



155 

Empório Jardim
Rua Visconde da Graça, 51 – Jardim Botânico
Tel.: (21) 2535-9862

segunda a sexta, já que as mesas no fi nal de semana são 

mais concorridas. A fi lial do IMS também é outro endere-

ço bacana para quem quer ampliar o programa para além 

da gastronomia”, sugere Thomas.

Inaugurado em 2014, o misto de padaria, bistrô e de-

li do Jardim Botânico, com sua varanda convidativa nu-

ma ruazinha sem saída, também representa o xodó das 

proprietárias Branca, Iona e Paula. As amigas capricha-

ram no sonho de abrir um espaço contemporâneo, que 

servisse café da manhã o dia inteiro e onde o cliente pu-

desse montar o seu próprio combo. Lá, você nunca vai 

ouvir dos jardineiros (como são chamados os garçons) 

que “infelizmente não dá para trocar o mamão por ne-

nhuma outra coisa”. E tudo é produzido na casa. Desde 

os 20 tipos de pães aos cookies, passando pelo iogurte, 

requeijão, geleias e a inusitada manteiga de fi go. 

Ao chegar, o cliente já se depara com um doce pro-

blema: marcar o que deseja saborear em uma lista de 

mais de 90 itens. Entre eles, banana da terra assada com 

pasta de amendoim e canela, ovo beneditino (no brioche 

com molho hollandaise e peito de peru ou salmão defu-

mado), tapioca de nutella, croissant de brie com geleia de 

damasco, croque monsieur, café gelado com espuma de 

leite e macadâmia, mate com maracujá, chá de fl or de hi-

biscus e maçã e smoothie de frutas vermelhas. 

No almoço e jantar, salada de grão de bico, tâmaras, 

queijo feta crocante e rúcula; quiche de escarola; omelete 

de aspargos frescos com azeite de trufa; fi lé de peixe, pu-

rê de batata doce com pesto de salsa, legumes salteados 

e granola salgada; e picadinho de fi lé ao molho de vinho. 

Para a criançada, tirinhas de mignon, arroz, feijão e bata-

ta frita. De sobremesa, não faça por menos. Vá de Trio De-

gustação: torta de chocolate belga com praliné de avelã, 

torta Ópera (chocolate com café) e torta Jardim das De-

lícias (limão siciliano, chocolate amargo e ao leite e me-

rengue). O holandês Hieronymus Bosch fi caria extasiado 

nesse éden.

CARIOCAS DE HOJE
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TIM MAIA

Reserva na Avenida das Américas era 
repouso do guerreiro do soul

ELE QUERIA 
SOSSEGO

Com a autoridade de Síndico do 

Rio, ele assegurava que do Leme ao 

Pontal não havia nada igual. Sem 

contar Calabouço, Flamengo, Bo-

tafogo, Urca, Praia Vermelha... Pós-

graduado em irreverência, Tim Maia, 

além do vozeirão descomunal – que 

eternizou em canções de exaltação 

às belezas do Rio, amores intensos e 

sonhos azuis da cor do mar – era fa-

moso também por levar uma vida de 

excessos.

até partir, em 1998, para cantar com 

os astros celestes.

No ecossistema da Unidade de 

Conservação de 50 hectares sub-

siste a vegetação original de restin-

ga da Baixada de Jacarepaguá, com 

áreas arenosas, várzeas e brejos, in-

cluindo espécies fl orais ameaça-

das de extinção e uma variada fau-

na local. Um ambiente perfeito para 

a oxigenação do cérebro e fomen-

to do ócio criativo. Tim relaxava em 

meio aos três quilômetros de alame-

das de terra ou saibro, que inspiram 

passeios a pé ou de bike e a observa-

ção de aves (saracuras, tiês-sangue, 

quero-queros), borboletas, cotias, sa-

guis, bichos-preguiça e capivaras. 

Os amplos espaços arborizados 

são ótimos para piqueniques ao ar 

livre. É comum ver pessoas cami-

nhando com cestinhas e caixas de 

isopor e estendendo toalhas sobre o 

gramado. Ainda mais porque ao fun-

do se vislumbram as belas silhuetas 

da Pedra Bonita e da Pedra da Gávea 

– outro ponto, pasme, que servia de 

repouso ao guerreiro do soul.

A reserva, também conhecida 

como Parque Arruda Câmara, dispõe 

de estrutura de lazer às margens do 

lago – onde podem ser observados 

os jacarés-de-papo-amarelo –, com 

quadras de vôlei e de futebol, pista 

de corrida, ciclovia, equipamentos 

de ginástica e parquinho de brinque-

dos, além de estacionamento. Lá, 

funciona ainda um Núcleo de Edu-

cação Ambiental, que promove visi-

tas guiadas, palestras, exposições e 

atividades educativas infantis. 

Tijucano, Sebastião Rodrigues 

Maia, o Tim, começou a gravar sua 

história ainda adolescente, na esqui-

Por causa deles, costumava 

“mandar o Lima” – jargão entre os 

músicos para sintetizar que alguém 

havia faltado a um show ou grava-

ção –, personifi cando a fi gura do rei 

do apronto. O que muitos ignoram 

é que o descobridor dos sete mares 

tinha lá sua porção light. Quando 

queria sossego, se mandava – acre-

dite – para o Parque Natural Muni-
cipal Bosque da Barra, situado no 

bairro da Zona Oeste, onde morou 
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Parque Natural Municipal Bosque da Barra 
Avenida das Américas, 6.000 – Barra da Tijuca
Tel.: (21) 3151-3428

na das ruas do Matoso e Haddock Lobo – uma es-

pécie de incubadora, a Memphis, digamos assim, 

do rock nacional. Lá, ele e seu grupo “The Sputniks”, 

formado também por Roberto e Erasmo Carlos, se 

reuniam para trocar ideias musicais com, por exem-

plo, Jorge Benjor. 

Do início aos anos derradeiros, é interessante 

notar como a Tijuca – seja a região tradicional da Zo-

na Norte do Rio, herdeira das antigas chácaras e ter-

ra dos cinemas à época da juventude de Tim Maia, 

ou a que subiu o Alto da Boa Vista, atravessando a 

fl oresta criada por D. João VI e dando origem à Bar-

ra – marca a vida do cantor. O Parque da Barra bem 

que merecia o nome de Bosque do Tim.

CARIOCAS DE SEMPRE
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O berço etílico da 
mais bela coleção 
de canções da 
história da MPB

UISQUERIA-MEMORIAL 

VINICIUS DE MORAES

Verão de 1956. O Centro da capi-

tal federal abriga o Itamaraty, a Aca-

demia Brasileira de Letras, o Ministé-

rio da Educação, redações de jornais, 

rádios e gravadoras. As mesas da Ca-
sa Villarino, fundada por espanhóis 

três anos antes, estão lotadas de ar-

tistas e intelectuais que nos fi ns de 

tarde começam a dar expediente no 

escritório etílico da Rua Calógeras. 

Tudo indica que será mais uma 

noite comum de conversas anima-

das, em torno de um bom scotch. Só 

que não, pois os astros estão confi -

gurados de forma a propiciar a gê-

nese de um nascimento singular. 

Somente uma conspiração celestial 

para explicar o encontro de dois gê-

nios – ou gêmeos em simbiose criati-

va – no mesmo espaço e tempo. Um 

fenômeno que impactará o Brasil de 

maneira espetacular.

Para tanto, os desígnios do fi rma-

mento se valem da interseção terre-

na do jornalista e crítico musical Lú-

cio Rangel, que apresenta o respeita-
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Casa Villarino
Avenida Calógeras, 6 – Centro
Tel.: (21) 2240-1627

do diplomata Vinicius de Moraes a um arranjador inician-

te – um tal de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. 

O poeta busca alguém que musique seus versos para a 

montagem da peça “Orfeu da Conceição”. Tom, que cor-

re atrás de algum para pagar o aluguel, aceita a proposta. 

Mas o “sim” vem acompanhado de uma pergunta que 

deixa os presentes incrédulos, ante a oportunidade aber-

ta pelo conceituado Vinicius ao jovem pianista: “Tem um 

dinheirinho nisso?” O fato é que “Orfeu”, protagonizado 

por Haroldo Costa, estreia em setembro no Teatro Muni-

cipal. E a trilha sonora, iniciada com nada menos que “Se 

todos fossem iguais a você”, inaugura a colossal parceria 

entre os dois gigantes da MPB.

A Casa Villarino – decorada com fotos de Vinicius e 

Tom, à frente das quais os turistas, sobretudo japoneses, 

tiram selfi es de recordação – honra até hoje as tradições. 

Misto de uisqueria, restaurante e delicatessen¸ preserva 

à entrada um armazém de secos e molhados. Para abrir 

os trabalhos na happy hour, iscas de frango, espetinhos 

de salsichão com farofa e camarão empanado, ou sandu-

íches de salaminho, presunto cru serrano e queijo bola. 

No quesito resistência, os clássicos bacalhau à Go-

mes de Sá, bife à cavalo ou à milanesa, arroz de lula e es-

paguete ao alho e óleo convivem em harmonia com os 

“novatos” fi lé mignon ao gorgonzola, frango à Cordon 

Bleu e fi lé de peixe com tapenade de azeitonas e purê de 

baroa. Tudo isso, claro, escoltado por cervejas tradicio-

nais e artesanais, destilados e vinhos nacionais e importa-

dos. Já na categoria doces – que Vinicius adorava, em es-

pecial os papos de anjo, interditados pela diabete –, per-

manecem a goiabada cascão com queijo, o fi go carame-

lado com catupiry e o pudim de leite da vovó. 

Na saída, leve o fi lé de truta defumada, o atum equato-

riano em conserva ou a pasta de sardinha da delicatessen. 

São acepipes perfeitos para degustar em casa, ao som de 

“Eu sei que vou te amar” ou “Chega de Saudade” – sauda-

de que, em se tratando do poeta, não cessa nunca.

CARIOCAS DE SEMPRE
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YVONNE BEZERRA DE MELLO

Um banho de história dos 
séculos XVIII e XIX nas ruas 
da Zona Portuária

TERRITÓRIO 
SAGRADO

De segunda a sexta, Yvonne dirige seu carro sozinha 

da Praia do Flamengo, onde mora, até o Complexo da 

Maré. Lá funciona, desde 1998, o Projeto Uerê, idealiza-

do pela fi lóloga para atender crianças e jovens com blo-

queios cognitivos derivados da exposição constante à 

violência. Nas folgas dessa intensa rotina, quando não 

está ministrando palestras no Brasil e no exterior sobre a 

internacionalmente premiada pedagogia da escola-mo-

delo, ela adora passear na Gamboa.

O programa pode começar com uma caminhada sem 

pressa pelas ruas do bairro da Zona Portuária, que tem pas-

sado por um processo de revitalização urbana, em meio a 

velhas gráfi cas e tipografi as e galpões comerciais. “Gosto 

de admirar o casario que integrou o conjunto de palace-

tes e chácaras nos séculos XVIII e XIX, com exemplares de 

azulejaria portuguesa e serralheria francesa”, relata Yvon-

ne. Desenvolvida ao redor de uma colina próxima ao porto, 

a Gamboa era a região preferida dos homens de negócios 

britânicos que se estabeleceram na capital do Império. A 

ponto de ter recebido o Cemitério dos Ingleses, o mais an-

tigo do Brasil ainda em atividade, e suas belas esculturas. 

A necrópole integra a respeitável lista de bens locais 

tombados pelo patrimônio, como Túnel João Ricardo 

(pioneiro na cidade), Centro Cultural José Bonifácio (pa-

lacete em estilo renascentista que abrigou a primeira es-

cola pública do Brasil), Fortaleza Militar da Conceição, 

Igreja Católica de Nossa Senhora da Saúde e Praça da 

Harmonia, onde fi ca o histórico prédio de fachadas vito-

riana e neoclássica do Moinho Fluminense. Há, também, 

a Pedra do Sal (berço do samba) e o Jardim Suspenso do 

Valongo, dois ex-entrepostos negreiros. 

“A Gamboa é um território sagrado – frisa Yvonne. 

Muitos escravos morreram ali. Gosto de ir ao Instituto de 

Pesquisa e Memória Pretos Novos, que dispõe de uma 

biblioteca especializada na temática afro-brasileira e de 

uma galeria de arte contemporânea, sempre com óti-

mas exposições. Outra linda galeria que frequento é a 

Metara, na Sacadura Cabral. Nesta mesma rua, adoro 

dançar no Trapiche Gamboa, instalado num espetacu-

lar sobrado de três andares de 1857. Tem uma música 

maravilhosa, referência de rodas de samba como a dos 

antigos terreiros.”  
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Um giro pelo bairro não deve deixar 

de fora a Sociedade Dramática Filhos de 

Talma. Fundada em 1879, foi uma das 

primeiras escolas de teatro do País e on-

de nasceu o Clube Vasco da Gama. Ho-

je, oferece galeria de arte, sessões de ci-

nema, ofi cinas de interpretação e música 

e uma programação de samba, choro e ja-

zz. Não esqueça também de conhecer a 

Cidade do Samba Joãozinho Trinta, sede 

da indústria do carnaval carioca, em fren-

te ao Armazém 11 do Cais do Porto. Você 

vai sair da Gamboa com a incrível sensa-

ção de ter tomado um banho de história 

sobre o Rio de Janeiro. 

Gamboa 
Limites do Centro, Santo Cristo e Saúde
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ZÓZIMO BARROSO DO AMARAL

Beco dos Barbeiros esconde manjar que 
encantava o colunista

MALOCA 
QUERIDA

A elegância em pessoa no meio 

jornalístico, ele circulava nas rodas 

aristocráticas do Rio e do mundo, 

sempre com incursões pelos circui-

tos gastro-borbulhantes de Paris. 

Mas, acostumado a cavar notícias 

frescas para suas colunas e a des-

cobrir como ninguém onde o furo 

se maloca, Zózimo estava por den-

tro também das quebradas onde se 

aninhavam os manás opulentos. No 

res e restaurantes com mesinhas do 

lado de fora. Como a Costela do 
Beco (antigo Escondinho), inaugu-

rada – primeiramente como uma loji-

nha de sanduíches – em 1947, con-

forme estampado na porta de vidro, 

pelo casal Delfi m (português) e Lur-

des (mineira) Felgueiras. 

No ambiente simples, dividido 

em dois andares, Zózimo relaxava 

um pouco das pressões da colu-

na diária, refestelando-se na coste-

la bovina com feijão manteiga e fa-

rofa de ovos, o carro-chefe da casa. 

O segredo do sucesso da peça de 

carne – cuja fama de derreter na 

boca de tão macia costumava atrair 

outros peritos do garfo, como Carlos 

Lessa, Jaguar e até Jorge Amado – 

começa pelo corte bem específi co, 

o miolo da costela, assado no forno 

por quatro horas em média. O manjar 

pode vir acompanhado também por 

agrião e aipim frito.

A tradicional clientela – a qual se 

incorporou uma nova geração de 

advogados e profi ssionais do mer-

cado fi nanceiro – faz fi la também pa-

ra degustar a cabeça de peixe, mais 

uma especialidade cheia de manha. 

Para confeccioná-la, é necessário 

um badejo ou cherne com no míni-

mo 12 kg, já que se corta a cabeça 

até o dorso. Chega à mesa guarneci-

da de pirão e camarões. 

O restaurante, que oferece um 

imperdível croquete de costela no 

couvert, apresenta uma série de pra-

tos igualmente fartos. Destaque para 

as costeletas de porco à mineira, mo-

queca de peixe, bacalhau à portu-

guesa, polvo com arroz de brócolis, 

supremo de frango com arroz à gre-

ga e picanha à moda. O menu exe-

Centro, onde trabalhava em O Glo-

bo, um cep muito frequentado era o 

do Beco dos Barbeiros.

Situado numa estreita passagem 

entre as Ruas do Carmo e Primeiro 

de Março, o beco foi assim chama-

do por acolher os profi ssionais-mãos 

de tesoura e navalha no século XVIII, 

durante a Inconfi dência. Mais tarde, a 

partir da debandada dos barbeiros, a 

paisagem foi sendo tomada por ba-
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Costela do Beco (Escondidinho)
Beco dos Barbeiros – Centro 
Tel.: (21) 2242-2234

cutivo abarca escondidinho de costela, rabada com polenta 

e agrião, estrogonofe de carne ou frango, carré à mineira, fi lé 

de peixe grelhado com purê e arroz, frango ao molho pardo 

e churrasco misto.

Na seção sobremesas, o mineiro de botas é um espetá-

culo harmonioso: banana, goiabada e queijo fl ambados em 

licor Cointreau diante do freguês. Há, ainda, um doce de mar-

melo da casa – cozinhando-se a fruta em ponto de compota 

–, guarnecido de catupiry. Como nem só de champanhe vi-

via Zózimo, ele tinha à disposição uma lauta carta de bebidas 

para escoltar o banquete, incluindo cervejas, cachaças arte-

sanais e vinhos nacionais e importados. À saída, a visão da ar-

quitetura barroca da Igreja da Ordem Terceira do Carmo co-

roava o almoço do colunista, antes de voltar à redação para 

nos brindar com notas deliciosas no jornal do dia seguinte. 
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