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Antônio Edmilson Martins Rodrigues revela sua opinião 
e preocupação com o futuro da região portuária do Rio. 
O professor analisa o efeito da construção do Elevado da 
Perimetral, a formação populacional da área central da cidade 
e as características da cultura local. Além disso, revela seus 
receios quanto à descaracterização da região.

Grupo focado em restauração ocupa ateliê no Morro da Conceição
Fechado por mais de um ano após incêndio que destruiu 
o segundo pavimento do restaurante, Gracioso volta a 
receber o público na segunda quinzena de abril. Próximo à 
Pedra do Sal, o bar aproveitou a afinidade da região com o 
samba e formou clientela fiel. 
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Douramento, estuque, entalhe, macheteria, aquarela e pintura são 
algumas das técnicas dominadas por Daniela Sergipense, Leila 
Santos e Cláudio Pereira, do Ateliê Gaia. 

Gracioso retoma as atividades após incêndio

nossa rua  I  página 3

cidade  I  página 13

página 14

Demetre Anastassakis 
explica o contexto 
em que foi criado o 
condomínio popular 
Moradas da Saúde, na 
Zona Portuária do Rio. 
O arquiteto e urbanista, 
que participou da criação 
do empreendimento, há 
20 anos, conta porque 
escolheu o local para 
morar. página 7 

Moradas da 
Sáude: projetista 
é residente 
apaixonado

urbanismo

Situada na antiga Rua 
Larga, a Caixa de 
Socorros Dom Pedro 
V chama a atenção dos 
passantes por sua beleza 
e mistério. Criada há 
150 anos para auxiliar 
imigrantes portugueses 
com dificuldades, a casa 
reabrirá as portas após 
longa reforma. 
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Casa de ajuda a 
portugueses reabre 
após reforma

cidade

Lielzo Azambuja
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Fim de Tarde 
comemora 40 anos

gastronomia
cultura

10pt Criação Lusófona

Divulgação

Coletivo promove passeio fotográfico na região 
e exposição unindo Porto do Rio ao lusitano

Historiador analisa identidade 
cultural e novos rumos para o Porto
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o povo fala

Já visitou o recém-inaugurado 
Museu de Arte do Rio (MAR)?

Maria Selma, 
garçonete

“Tive a oportunidade de conhecer o Museu 
na hora do almoço, com a minha colega. 
Gostei e achei bonito. O local estava pre-
cisando dessa renovação, pois estava bas-
tante abandonado. Pretendo voltar em uma 
terça-feira, que é ‘0800’.”

Hueder Rodrigues, 
publicitário e ilustrador

“Acho que falta divulgação. A maioria dos 
comentários que vi foi em rede social. Tenho 
um amigo que trabalha lá, em uma empresa 
prestadora de serviço. A partir de hoje, vou 
procurar saber do que se trata, para poder 
ter uma opinião.”

“Um amigo meu comentou comigo que iria 
inaugurar, mas não houve muito interesse 
da minha parte em perguntar do que se 
tratava exatamente. Então é isso: sei que é 
aqui perto, mas não sei qual é a temática ou 
outros detalhes.” 

Gabriel Vianna, 
publicitário

Sacha Leite

Sacha Leite

Sacha Leite
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Proibição nefasta

Regularizei todo o meu restaurante, paguei a permissão 
para colocar mesas e cadeiras na calçada, está tudo cer-
tinho. No entanto, a fiscalização apareceu por aqui e está 
fechando tudo. Já mostrei os comprovantes de que está 
tudo regular, mas não consigo progredir. Vejo vizinhos 
e colegas passando pelo mesmo aperto, pela mesma difi-
culdade. Estão nos proibindo de usar letreiros e acessos 
que já estão regularizados. Estão me privando de um di-
reito adquirido. O problema é que isso é um desrespeito 
e um transtorno. Vou ter que acionar um advogado. Estou 
profundamente chateado com essa situação.

Proprietário de estabelecimento 
no Beco do Bragança

Separação do lixo

Os recipientes, instalados em alguns pontos, para sepa-
ração de lixo seco e orgânico são para inglês ver! Quem 
usa aquilo? Não vejo ninguém usando... Queria saber se 
a prefeitura ou a concessionária que administra a região 
pretendem colocar mais lixeiras desse tipo, quando e 
onde. Mas, principalmente, fazer um trabalho de divul-
gação e educação junto à população local... Não basta 
colocar os recipientes lá...

Júlia Ondina dos Santos

Achados arqueológicos

Li há algum tempo que os achados arqueológicos da 
região portuária estavam espalhados, em péssimas con-
dições, em um contêiner na Praça dos Estivadores. Sou 
estudante de Arqueologia e queria saber de que forma e 
quando isso será resolvido. 

Kelly Siqueira de Almeida

Sacadura Cabral

Frequento a região central da cidade e gostaria de mani-
festar o meu contentamento com a reforma na Rua Saca-
dura Cabral, que está toda reformada. A renovação inclui 
boa parte da fachada dos prédios, uma beleza! Gostaria 
apenas de alertar para a questão da frequência de usuários 
de crack e outras drogas ilícitas, sobretudo na altura dos 
Jardins do Valongo. O problema é a região ficar bonita, 
mas continuar inóspita devido a esse tipo de problema.

João Bitencourt de Souza
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O retorno do Gracioso
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Luis C. Serpa Luis C. Serpa

A fachada do estabelecimento, situado à Rua Sacadura Cabral, 97, será reformada aos poucos

O teto do primeiro piso, foi todo reconstruído

Point de artistas e moradores voltará a funcionar após incêndio

Fechado há mais de um 
ano por conta de um incên-
dio, o tradicional Gracioso, 
que funcionava na região ha-
via mais de 60 anos, reabrirá 
as portas em abril. O bar e 
restaurante, gerido por Tino 
Lagos, é conhecido no Cen-
tro do Rio e Zona Portuária 
por servir de tudo um pouco, 
entre peixes, carnes, cozidos 
e feijoadas. Além de ser um 
ponto bastante requisitado 
para chopes ao final do expe-
diente, o lugar também cos-
tumava ser frequentado por 
funcionários de empresas 
locais, como Cedae, INP, Mi-
nistério da Agricultura, Lojas 
Americanas, Polícia Federal, 
Petrobras, BNDES, artistas e 

reforma da fachada em se-
guida”, conta o proprietário 
Tino Lagos. 

A disposição de mesas, 
balcão e demais detalhes da 
identidade visual local serão 
mantidos: “Tentei manter 
as mesmas características 
em respeito à fiel clientela 
que o bar possui”, garante o 
empresário. Ele aponta a di-
versidade dos frequentadores 
como diferencial da casa: 

“Meu público é bem variado, 
atendo a todos. Empresários, 
funcionários das empresas 
localizadas nas redondezas 
e também moradores da re-
gião, é claro”.

À frente do bar há 12 anos, 
Lagos conta que ajudou a 
tornar o Gracioso mais co-
nhecido: “Acabei dando uma 
virada com vários eventos e 
o Comida de Buteco, concur-
so do qual participamos des-

de a primeira edição. Além 
disso, implementei diversas 
mudanças no cardápio: dis-
ponibilizei uma maior varie-
dade de cachaças – mais de 
60 – além de mais de 80 tipos 
de cervejas”. 

Ainda de acordo com o 
dirigente do restaurante, os 
pontos fortes do Gracioso 
são os petiscos, as cachaças, 
as cervejas e o atendimento 
diferenciado. “Você aca-
ba criando um vínculo de 
amizade com a clientela. A 
brincadeira rola solta e você 
acaba fazendo amigos”, afir-
ma. Segundo ele, o bar sedia 
alguns eventos que ficaram 
conhecidos na região, como 
as rodas de samba das sextas-
-feiras, criada por estagiários 
de empresas locais. 

Luis C. Serpa

O revestimento original das paredes foi mantido

moradores da região.
Tombado em nível estadu-

al, o imóvel sofreu um incên-
dio no dia 26 de novembro 
de 2011, exterminando toda a 
estrutura de madeira interna. 

No entanto, o maior prejuízo 
teria sido na parte de cima do 
restaurante. “Reabriremos 
agora na segunda quinzena 
de abril, com a parte inter-
na reconstruída. Faremos a 
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Com um crescimento de 
quase 75% na venda de 
smartphones e tablets, o 
download de apps (aplica-
tivos que podem ser bai-
xados em lojas virtuais) 
está em franco crescimen-
to. Todos os dias, diversos 
novos aplicativos são dis-
ponibilizados em canais 
virtuais para atender a uma 
demanda que não para de 
aumentar. 

As funcionalidades des-
ses dispositivos móveis são 
muito práticas e ajudam a 
realizar melhor e mais rá-
pido as tarefas do dia a dia, 
inclusive para quem traba-
lha ou precisa ir ao Centro 
do Rio. Consequentemen-
te, novos apps estão sendo 
oferecidos para orientar, 
facilitar serviços e até exer-
cer melhor a cidadania.

Todos os aplicativos aqui 
listados foram antes testa-

Aplicativos orientam visitantes do Centro
Testamos alguns apps úteis e práticos para facilitar a vida de quem circula pela cidade

dos e escolhidos pelo de-
sempenho e pela disponi-
bilidade gratuita. Para en-
contrá-los, basta acessar a 
loja virtual correspondente 
ao seu aparelho – Apple 
Store para os da plataforma 
iOS e Google Play Store 
para aqueles com sistema 
operacional Android. 

Orientação

O MapLink Trânsito, 
além de informar as condi-
ções de tráfego em tempo 
real, exibe de forma prática 
e intuitiva mapas da cida-
de, podendo ainda acessar 
imagens captadas pelas câ-
meras da prefeitura. 

Já o Rio App localiza os 
lugares mais importantes 
próximos do usuário, deta-
lhando informações sobre 
centros culturais e pontos 
turísticos, indicando ainda 

os transportes e serviços 
que podem ser oferecidos.

Na App Store, também 
é possível baixar um game 
interativo sobre a cultura 
carioca, chamado Come 
on Rio, que funciona como 
uma central de informa-
ções, com imagens e textos 
explicativos sobre locais e 
eventos que merecem des-
taque.

Para o sistema opera-
cional Android, é possível 
utilizar o Rio for Partiers 
que disponibiliza uma lista 
completa de lugares para 
se divertir, como boates, 
lojas, teatros e cinemas e 
ainda tem um guia com 
informações sobre hotéis, 
linhas de ônibus e metrô.

Transporte e alimentação

Com o Rio Barcas, é 
possível se informar sobre 

os horários de partida, 
preços das passagens e a 
duração de cada viagem 
das embarcações da 
Barcas/S.A., enquanto o 
RJ-BUS Linhas de ônibus 
oferece informações sobre 
o itinerário de todas as li-
nhas de ônibus da cidade.

Para aqueles que procu-
ram informações sobre as 
estações de metrô e suas 
integrações com ônibus e 
metrôs na superfície, não 
há app melhor do que o 
Mapa do metrô do Rio, 
desenvolvido pela própria 
empresa de transportes e 
disponível para as platafor-
mas iOS e Android. 

Já o aplicativo Resol-
ve Aí, também disponível 
para esses dois sistemas 
operacionais, determina a 
localização dos seus usuá-
rios por GPS e oferece um 
serviço de chamada de tá-

xis no Rio de Janeiro e em 
outras grandes cidades do 
Brasil.

E para facilitar mais ain-
da o pedido de comidas, o 
Pedidos Já – Delivery de 
Comida, somente dispo-
nível para iPhone e iPad, 
localiza o seu endereço por 
GPS e permite que você 
encomende o seu almoço, 
podendo ainda ver as ava-
liações de outros usuários. 
Entretanto, é bom lembrar 
que muitos restaurantes 
ainda não estão cadastra-
dos e a entrega só será feita 
após a confirmação do seu 
pedido pelo estabelecimen-
to.

Negócios e cidadania

O aplicativo Regus facili-
ta o aluguel de escritórios, 
salas de reunião e video-
conferência e de business 

lounges, em mais de 1.200 
localidades no mundo intei-
ro, mostrando a localização 
em um mapa, e os dados e 
características de cada lugar.

Com o objetivo de faci-
litar o contato e a interação 
com os cariocas, a prefeitura 
do Rio desenvolveu o 1746 
– Central de Atendimento ao 
Cidadão da Prefeitura, dis-
ponível para Android, iOS 
e Blackberry. Esse app en-
via solicitações aos serviços 
dessa central, podendo ser 
usado também para infor-
mações sobre a cidade, tais 
como semáforos com defei-
to, buracos em vias públicas 
e riscos iminentes onde a 
Defesa Civil deverá atuar.

daniel strauch
danielstrauch@globo.com
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10 pt Criações Lusófonas

Língua, minha pátria
Exposição no CCJF mostra resultado de passeios fotográficos do coletivo 10pt
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Miguel Pinheiro e Coletivo 10pt criam exposições e peças teatrais em países lusófonos

Inicialmente pesquisador 
de Neurociência, o portu-
guês Miguel Pinheiro deci-
diu redirecionar sua carreira 
com foco no Teatro. “Senti 
saudades de mim, da minha 
cultura. E através de um lu-
sobrasileiro chamado Agosti-
nho da Silva, professor, filó-
sofo, historiador, percebi que 
existia em Portugal algo bem 
maior do que o meu Portugal. 
Conheci através dele sobre os 
territórios pelo mundo que 
falam a língua dos portugue-
ses”, conta. Há três anos, Mi-
guel Pinheiro criou o coletivo 
10pt, com a intenção de pes-
quisar os diversos territórios 
da língua portuguesa.

O coletivo é formado por 
dois engenheiros, um biólogo 
e uma advogada:“A ideia não 

era criar um grupo artístico, 
mas através da arte, fazermos 
uma leitura dos territórios 
de língua portuguesa, que é 
enorme”, explica o jovem, 
que realizou, junto ao cole-
tivo, trabalhos em Portugal, 

Cabo Verde e agora no Brasil. 
Segundo ele, o objetivo 

principal do projeto é tradu-
zir em imagens o que torna 
a região singular, através de 
uma exploração fotográfica 
do lugar: “Nossas ferramentas 

são entrevistas, fotografias, 
pessoas. Promovemos pas-
seios fotográficos e, em uma 
mesma vivência, envolvemos 
portugueses, angolanos, mo-
çambicanos, caboverdianos, 
brasileiros... Se há alguma 

originalidade nesse projeto é a 
esfera que movimentamos da 
língua portuguesa pelo mun-
do”, sintetiza.

O “fui?” consiste em pas-
seios fotográficos na Zona 
Portuária do Rio, que resul-
taram em uma exposição, 
inaugurada no dia 10 de abril, 
no Centro Cultural Justiça Fe-
deral, no Centro do Rio. As 
imagens colhidas na região 
central da cidade dialogam 
com fotografias captadas no 
Porto, em Portugal. Miguel 
divulga que haverá mais uma 
exposição em lugares pú-
blicos nos bairros da Saúde, 
Gamboa e entorno do Morro 
da Conceição, em local ainda 
indefinido. 

Aproximadamente 30 pes-
soas se envolveram no pro-

jeto: “Foi difícil convencer 
o morador a participar. Sou 
estrangeiro e a região é mui-
to resistente. As pessoas de-
moram para considerá-lo do 
bairro e isso é normal, até por-
que cheguei em uma fase de 
mudanças. Aqui, vê-se muito 
o vizinho. O lugar é público e 
partilhado. As pessoas põem 
cadeiras nas ruas para bater 
papo. As relações são medi-
das com muita precisão. Já 
sorriem para mim, cumpri-
mentam-me, fazem piadas de 
português comigo. Eu gosto 
disso”, garante Miguel.



Cliques Rua Larga boca no trombone

fernando portella

cottaportella@globo.com

“Até há bem pouco tempo ser negro no Brasil era só prejuízo”. Num país de elevadíssima mestiçagem 
como o Brasil, ser negro significa muita coisa e muita gente. Aqui, no contexto da região portuária do Rio 
de Janeiro, a grande maioria dos pobres são os mais morenos, os mais escuros, de herança fenotípica 
africana mais evidente. Em suma, os negros.

Nas negras mãos repousa um leque de tons orientais e na cabeça, rendilhada, a saudade. “O Brasil é um modelo 
do futuro quanto à mistura de populações e ao gosto de se encontrar, um dia, uma cultura que, sendo geral, 
respeite a cultura de cada um”. Trecho da obra de Agostinho da Silva, recuperado pelo coletivo 10pt.
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Pai Francisco

Aqui na região da Rua Larga, mora um senhor com 
uns 76 anos de idade. Ele vive como catador de pape-
lão, mora num destes prédios abandonados com outras 
pessoas que fazem biscates diversos. 

“Pai Francisco”, como é chamado, veste-se com 
roupas usadas, que ele corta, costura e transforma em 
batas. É um homem limpo, tudo que sabe aprendeu 
observando a vida no Centro da cidade do Rio de 
Janeiro. Gosta de conversar, de falar sobre qualquer 
assunto, principalmente religião. “Quando eu morrer 
(ele diz), vou me reduzir ao mundo das coisas e da 
natureza. Vou me juntar ao papelão e Deus me dará 
um novo papel”.

Conheci Francisco num dia em que o pneu do meu 
carro furou. Era noite, fiquei preocupado com assal-
to. Ele se aproximou, perguntou se precisava de aju-
da, me auxiliou. Sentamos depois num bar, tomamos 
umas pingas, com sardinha e cerveja e eu lhe contei 
sobre os meus descontentamentos. “Tudo passa, tanto 
o mal quanto o bem, até que um dia tudo termina e aí, 
não sei. Deus é quem sabe”, afirmou.

Pai Francisco me disse que vai à missa todos os 
domingos, na Igreja de Santa Rita. Ele tem um cão 
vira-lata que se chama Cardeal. Já discutimos muitos 
assuntos, porque já me encontrei muitas vezes com 
ele. Tem um crucifixo preso por um pedaço de couro 
no peito. Seu sonho maior: um dia poder ir ao Vati-
cano e conhecer a Capela Cistina. Sobre economia, 
ele diz que devemos colocar nessas funções pessoas 
honestas, que um dia perderam tudo e renasceram das 
cinzas. São muito mais experientes, segundo ele.

Não entende porque as freiras não podem rezar 
missa, já que as mulheres podem exercer qualquer 
profissão. Tem uma amiga freira que, quando a situ-
ação aperta, lhe dá comida, roupa e remédios. Acha 
que os padres pedófilos deveriam ser perdoados pela 
Igreja, mas condenados pela justiça comum e tratados 
por médicos. Diz que Deus é pai de todos os homens, 
mesmo daqueles que possuem outra religião. Acredita 
que todas as crenças devem ser respeitadas, se forem 
promotoras do crescimento humano, preservadoras da 
natureza e trabalharem para o amor entre os homens. 

“Todas as crenças levam ao mesmo Deus, que tem 
muitos apelidos”. Ele acha que os homossexuais deve-
riam ter todas as portas abertas da Igreja, assim como 
os pombos que se acasalam com outros do mesmo 
sexo por toda uma vida. “São mistérios do Espírito 
Santo – a pomba da paz”. Diz que os padres deveriam 
se casar, por que não? Assim saberiam ajudar melhor 
as famílias. É polêmico quando diz: “Abortar pode 
ser uma solução melhor, quando uma pessoa for vio-
lentada. É terrível, imagino! Talvez o ato, nesse caso, 
permita que venha ao mundo depois, através do amor, 
o mesmo ser humano, que deixou de vir antes, agora 
com um novo pai”.

Mas Francisco é sábio quando diz: “Mudar antigos 
valores, preconceitos milenares, quebrar paradigmas 
não é fácil, não. Quem governa na clausura não co-
nhece a vida nas calçadas. Para mudar alguma coisa, 
é preciso ter 
coragem (cor-agem), que 
é agir com o coração”.
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Demetre Anastassakis descreve sua experiência de projetista e morador do condomínio
Acervo pessoal

 “Nós começamos essa revitalização e nos entendemos orgulhosamente como símbolo dela”

sacha leite
sacha@folhadarualarga.com.br

Identidade visual dos prédios que compõem o condomínio 

O arquiteto e urbanista 
Demetre Anastassakis, ex-
-presidente do Instituto de 
Arquitetos do Brasil, conce-
beu o projeto do condomínio 
popular Moradas da Saúde, 
situado na Zona Portuária 
do Rio de Janeiro. Desde 
que o empreendimento 
ficou pronto, revelou seu 
envolvimento acima do pro-
fissionalismo com o lugar, 
que escolheu para morar. 

Nascido na Grécia, Anas-
tassakis adotou o Rio para 
viver e lecionar em facul-
dades como Santa Úrsula e 
Federal de Juiz de Fora. Ao 
ser convidado a falar sobre a 
sua experiência de projetista 
e morador, relatou à Folha 
da Rua Larga: “Fico muito 
feliz com a oportunidade de 
mostrar que este condomí-
nio, goste-se dele mais ou 
menos, é de algum modo a 
ponta do iceberg da revitali-
zação, que não foi inventada 
hoje, e que se pretendeu de-
mocrática”.

Em que ocasião o com-
plexo de residências foi 
construído?

O projeto, iniciado há 20 
anos, foi coordenado na Co-
OperaAtiva, pela arquiteta 
Dayse Gois, que foi depois 
presidente do IAB-RJ. Nos-
so campo de estudo era o de 
“Oportunidades Habitacio-
nais” do retângulo forma-
do pela Presidente Vargas, 
Francisco Bicalho, Cais do 
Porto, e Marechal Floriano, 
abstraídos a grande parte 
plana formada por aterros. 
Estudamos o que se pode-
ria construir de moradia nos 

terrenos vazios, todos dos 
quais levantamos inclusive 
preço de mercado.

As moradias construídas 
no local são destinadas a 
qual tipo de público?

Classe média de renda 
baixa. Moram lá funcioná-
rios públicos, profissionais 
liberais, taxistas, arquitetos, 
médicos, sindicalistas e pes-
soas com parentes no bairro, 
acostumados com o local 
desde crianças, em um nú-
mero significativo.

A aprovação de tudo foi 
demorada: Patrimônio His-
tórico Municipal, Iphan, Se-
cretaria de Urbanismo, CET 
Rio, Cedae, e Caixa. Preço, 
há oito anos – de R$ 34 mil a 
R$ 42 mil por unidade, pres-
tações de aproximadamen-
te R$ 300 por mês... Mesmo 
corrigindo, daria hoje muito 
barato.

Acreditávamos que, como 
a classe média de maiores 
recursos é conservadora e 
reativa a mudanças, famílias 
de rendas menores iriam com 
mais facilidade para o bairro, 
bem decadente, garantindo 
inclusive um equilíbrio so-
cial futuro, de diversas ren-
das, no mesmo bairro. 

Quais são as característi-
cas básicas do empreendi-
mento?

É um bairro-jardim, com 
150 apartamentos em dois 
tipos de prédios de quatro 
pavimentos, de 14 e 22 apar-
tamentos, sem elevador. Dois 
andares de apartamentos 
planos, e nos dois últimos, 

módulos duplex, havendo 
umas “falhas” ou “vazios”, 
que permitem varandas pri-
vativas, e terraços privativos 
nestes duplex. 

Uma densidade muito bai-
xa, respeitaram-se as frondo-
sas árvores que existiam. Há 
uma quadra polivalente, esta-
cionamento e áreas de lazer. 
Houve no projeto original, 
não levado a cabo, um prédio 
no terreno atrás do 5º Bata-
lhão, na Praça da Harmonia, 
cujo elevador serviria não 
só ao prédio não construído, 
mas também aos demais mo-
radores do condomínio.

Nos 150 apartamentos, 
ainda deve ter alguns pou-

cos comprados, mas não 
habitados, quase todos 
ocupados pelos compradores 
iniciais, mutuários da Caixa 
em sua grande maioria.

Qual efeito o processo 
de revitalização da região 
está tendo sobre os condô-
minos?  

Com todo o respeito 
pelo empreendedorismo 
do prefeito Eduardo Paes, 
nós não “sofremos” a revi-
talização; nós começamos 
essa revitalização, e nos en-
tendemos orgulhosamente 
como símbolo dela. Mesmo 
que hoje haja apartamento 

negociado por R$ 320 mil, 
a troca de proprietários está 
sendo mínima. O valor de 
uso tem sido sempre maior 
que o valor de troca; por 
mais caro que alguém venda 
seu apartamento, tende a não 
achar nada melhor...

Por que optou por residir 
no Moradas da Saúde?

Apaixonei-me pelo lugar, 
desde as primeiras idas ao 
terreno, uma acrópole, que 
já tinha sido uma ilha! A vis-
ta maravilhosa, a cidade a 
360º, vê-se Niterói, o Porto, 
os bondinhos subindo o Pão 
de Açúcar, o Corcovado, o 
Sumaré, o skyline de todo o 
Centro do Rio, o relógio da 
Central, o relógio da Bhe-
ring, a Providência, e agora o 
teleférico do Alemão.

Muito depois, a área foi 
comprada pela Esso, que lá 
colocou seus tonéis de óleo 
que abasteciam por gravi-
dade os navios. Mais recen-
temente, a área foi doada 
à Casa da Amizade Rotária, 
que só podia aliená-la para 

fins sociais, inclusa habita-
ção, sendo no Rotary, o ar-
quiteto Paulo Pires, o maior 
entusiasta do empreendi-
mento. Moro num aparta-
mento muito interessante, 
um duplex muito gostoso, 
que tem um em cada prédio. 

Você acha que em um 
futuro próximo haverá 
mudança no perfil dos mo-
radores? Se sim, em que 
sentido? 

O risco maior é de fascinar 
os funcionários com altos 
salários, que vão certamente 
dar valor à qualidade de vida 
e ao fato de ir a pé para o seu 
trabalho.

Pode vir a atrair, lenta-
mente, a “classe AAA”, que 
procurará lofts charmosos no 
Porto, mas como o mercado 
não é burro, o que já começa 
a ser ofertado hoje de escritó-
rios corporativos, e, a seguir, 
de moradia, está bem acima 
do que aceita e pode pagar 
quem já quer ir para ali.

Creio, sinceramente, que 
quando tiver ofertas de mo-
radias “chiques” e caras, 
com sucesso comercial, já te-
remos muitas famílias da fa-
mosa e emergente “classe C” 
morando no bairro. Há certa-
mente uma especulação “so-
nhadora” de que cada Dona 
Maria acha que vai vender 
por milhões sua casa tom-
bada, para um personagem 
folclórico que dizem que está 
comprando tudo...

urbanismo

Demetre Anastassakis
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Antônio Edmilson: “A gente hoje aqui vive o passado enorme deste lugar junto com o futuro da gente”

Antônio Edmilson Mar-
tins Rodrigues acaba de 
lançar o livro Confeitaria 
Colombo, sabores de uma 
cidade, pela Editora Casa 
da Palavra. No entanto, o 
relacionamento com o Cen-
tro do Rio foi iniciado há 
anos e se intensificou quan-
do foi convidado para dar 
aulas no projeto Batucadas 
Brasileiras, na Praça dos 
Estivadores. Desde então, 
tem tido a oportunidade de 
frequentar a região, conhe-
cer pessoas e acompanhar 
o processo de renovação 
urbana implementado pelo 
município nos últimos anos, 
sobre o qual tem o que falar.

Há quanto tempo frequen-
ta o Centro do Rio? Como 
avalia o efeito da constru-
ção da Perimetral para o 
bem-estar de quem fre-
quenta a região?

Quando eu vim pra cá era 
uma área completamente su-
cateada, e ela começou a ser 
sucateada em 1958, quando 
fizeram a Perimetral, que 
como que trouxe a sombra 
para cá. Porque ela não dei-
xou o sol entrar, e não só ali 
na Rodrigues Alves, mas ela 
projetou para toda a região 
um mundo de sombras.

Então houve uma separa-
ção da região. Ela deixou de 
fazer parte da cidade, virou 
um gueto, virou uma área 
que ninguém passava e que 
ninguém sabia o que era. E 
isso fez com que os morado-
res do Rio olhassem para a 
região como uma área peri-
gosa. 

Além disso, tinham as 
favelas da Providência, do 
Pinto, do Livramento. O 
único lugar que se salvava 
era o Morro da Conceição, 
que teve uma ocupação por-
tuguesa, mantinha uma certa 
fisionomia diferente, embo-
ra evidentemente tivessem 
problemas.

ocultava o que era consi-
derado feio, atrasado, en-
tão a cidade ficou de cos-
tas para cá. 

Se você imaginar que 
não havia a Rio Bran-
co, não tinha a linha Lilás 
(do Santa Bárbara para a 
Harmonia), não existia o 
canal do Mangue: por onde 
se entrava para cá? Só por 
mar, gente. Era uma área 
completamente fechada da 
cidade, uma região excluída.

Era uma área que ficou 
delegada para um segundo 
plano, e isso, com o tempo, 
e as transformações urbanas 
em direção à Zona Sul leva-
ram à decadência absoluta 
de tudo aqui.

A Praça Mauá, que era um 
lugar dos negócios da então 
Avenida Central, onde se 
concentravam as casas ban-
cárias, deu lugar também às 
sombras, confrontando-se 
com o outro lado da aveni-
da, o lado da diversão: a Ci-
nelândia. Com as mudanças 

Além disso, também con-
correu para o sucateamento 
as alterações na matriz por-
tuária e com elas, uma modi-
ficação na forma de organi-
zação do trabalho da estiva, 
e isso levou ao desemprego 
e à diminuição da qualidade 
de vida na área e também ao 
abandono dos armazéns do 
Porto, aumentando as som-
bras sobre a região. 

Como surgiram as refe-
rências de uma presença 
afrodescendente na Zona 
Portuária?

Depois isso aqui virou, 
por conta de uma necessi-
dade de identidade, uma 
área de presença negra. De 
fato, havia um predomínio 
de descendentes de africa-
nos que se concentraram na 
região havia muito tempo. 
E que aí desenvolveram sua 
cultura, criando a combina-
ção entre religião e música, 
como a fundação da escola 
de samba Deixa Falar. Era a 
área onde o pessoal do can-
domblé que tinha vindo da 
Bahia, por conta da estiva, 
para a Rua dos Cajueiros, 
onde hoje está a rodoviária, 
criou os seus terreiros.

E aqui, na Rua Barão de 
São Félix, tinha uma mes-
quita muçulmana, a casa 
do Príncipe Obá, que dizem 
ter sido exatamente aqui no 
Restaurante 28. Era uma 
área muito interessante por 
conta da resistência, prin-
cipalmente pela história 
da Providência, que abriu 
meio que o caminho para a 
região se tornar uma área de 
resistência. 

E se você olhar para o 
Rio, todos os morros que 
atrapalhavam a cidade em 
sua trajetória de urbaniza-
ção nos padrões europeus 
foram demolidos, menos 
esses que rodeiam a Re-
gião Portuária. Eles for-
mavam um paredão que 

e as novas centralidades do 
Rio, a região ficou obsoleta 
e perdeu a identidade.

E o que ficou? A tradição 
e a história, mesmo assim, 
sem impacto, superadas que 
foram pela invenção de no-
vas tradições. O que restou 
foi uma população de baixa 
renda que não tinha oportu-
nidade de ir para outro lugar. 
Isso produziu violência e 
miséria e afastou ainda mais 
a região da cidade. A história 
ficou tão excluída quanto a 
região, só por vezes é que se 
falava da Providência como 
a primeira favela da cidade. 

Poderia falar um pouco 
sobre essa origem da Pro-
vidência?

No fundo, a Providência 
é a primeira a se chamar 
favela, mas não necessaria-
mente é a primeira ocupa-
ção das elevações da cida-
de. É favela porque nascia 
ali uma planta que tinha 

esse nome. Só que aqui 
tem uma história legal: a 
primeira ocupação da Pro-
vidência foi feita pelos ba-
talhões dos voluntários da 
pátria, que eram formados, 
na Guerra do Paraguai, por 
negros participantes da 
guerra que, ao chegarem, 
eram alforriados. 

Então eles ficaram no 
cimo e criaram um qui-
lombo, na verdade. Mes-
mo que não fosse um 
quilombo era uma ocu-
pação de negros libertos, 
rodeada por áreas de es-
cravidão, então as pesso-
as fugiam pra cima. Por-
tanto, não começou com 
Canudos, começou antes, 
a ocupação é anterior. 
Quando veio Canudos, 
já tinha essa ocupação. 
O que os homens de 
Canudos trouxeram foi 
a favela na forma de se-
mentes em suas botas e as 
colocaram na terra ao an-
darem pela área.

De que forma os ingleses 
participaram do desenvol-
vimento da região?

Por conta da presença 
dessa população e com o 
intuito de ajudá-los, os in-
gleses resolveram realizar 
um trabalho de evangeliza-
ção e a sua presença pode 
ser notada pelo Cemitério 
dos Ingleses e por conta de 
algumas das fábricas da re-
gião. Tratava-se de mão de 
obra barata que eles podiam 
usar depois da escravidão. 
Era uma área fatalmente 
voltada para o Porto e isso 
facilitava o escoamento das 
mercadorias.

De que maneira percebeu, 
na prática, os traços da 
origem negra na região?

Na minha experiência 
na área, passei por muitas 
situações interessantes, tal 
como saber que sou de Oxa-
lá. Um dia, num samba no 
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Paulo de Oliveira, Heitor dos Prazeres, Gilberto Alves, Bide e Armando Marçal, da Deixa Falar

Jardim do Valongo, ainda 
em ruínas, apenas limpo 
pelo pessoal do Afoxé Fi-
lhos de Gandhi, uma das 
tias me olhou e disse que eu 
era de Oxalá, que eu nunca 
tinha me envolvido com o 
povo do santo. Ela me disse 
assim: “Você é de Oxalá”, 
então, tá bom, sou de Oxalá, 
então tá, não discordo de 
você, imagina. 

Toda essa exclusão gerou 
uma resistência que tomou a 
história e as tradições como 
bandeiras e daí a associação 
da região exclusivamente à 
presença africana original. 
Entretanto, se olharmos 
com mais atenção, existe 
aqui uma mistura interes-
sante que terminou por ge-
rar combinações culturais 
fabulosas. 

De Pequena África, a re-
gião se transformou num 
lugar da Cultura Atlântica. 
E isso levou à criação, no 
Batucadas Brasileiras, de 
um projeto que envolvia 
música e história e que teve 
como nomes “Duas Baias”, 
porque tentava ligar as pon-
tas da história através do 
cruzamento da Guanabara 
com Todos os Santos.

O objetivo era mapear a 
presença africana em sua 
relação com os outros, par-
tindo dos exemplos clássi-
cos da mistura religiosa que 
mostrava na região, hoje do 
Saara, o convívio entre cul-
turas, pois, ao lado de cada 
igreja, havia um terreiro. 
Não é por acaso que surgiu 
a Umbanda, que é uma re-
ligião do Rio, fundada em 

1908, e a única que tem 
uma data, que as outras vêm 
sabe-se lá de onde. E é um 
exemplo da qualidade das 
trocas culturais.

E o Morro da Conceição?

Tomara que não vire 
Santa Teresa, mas a ten-
dência é torná-lo Santa 
Teresa… Porque o Morro é 
muito legal. 

De alguma maneira, ele 
preserva a 
t r a d i ç ã o , 
ainda que 
as obras do 
Porto mu-
dem tudo, 
o Morro 
meio que 
garante a 
continuida-
de de uma 
t r a d i ç ã o . 
Você vai lá 
de noite e 
não é o Rio 
de Janeiro, 
ali na For-
taleza, no 
c a n t i n h o 
do palacete 
episcopal antigo, você olha 
e diz “não estou no Rio”, é 
outro lugar bem diferente...

O Morro tem um papel de 
resistência bem interessan-
te. As obras até agora têm 
garantido uma certa expres-
sividade do lugar. Embora 
o vaso na Prainha seja um 
negócio complicado, por-
que ele foi um marco do iní-
cio da mudança. Quando a 
prefeitura iniciou o projeto 
de mudanças na década de 

1980, colocou o vaso para 
mostrar que ia mudar tudo. 
Então o vaso ficou como 
ícone da possibilidade de 
mudança.

Aí você tem o prédio da 
Ação da Cidadania, você 
entra ali, fica apaixonado 
observando a potência da 
região quando do período 
auréo do Porto. O prédio 
é um antigo armazém das 
Docas, construído em ferro, 
é um monumento da arqui-

tetura bra-
sileira.

A po-
p u l a ç ã o 
negra, a 
partir de 
1958, para 
reforçar a 
resistência, 
recriou a 
H i s t ó r i a , 
enfatizan-
do as suas 
tradições, 
e deixou, 
num segun-
do plano, 
as outras 
h i s t ó r i a s 
da região 

como a dos portugueses, 
espanhóis, ingleses, árabes 
e italianos.

Qual é a sua expectativa 
com relação ao projeto de 
revitalização, em curso na 
região?

O meu medo é que a re-
gião vire um Porto Madero, 
que não é Buenos Aires, não 
tem nada a ver… Se virar 
Porto Madero vai ficar com-

pletamente diferente da ci-
dade. Porto Madero, que foi 
baseado no modelo de Bos-
ton, de Barcelona, mas ficou 
tão diferente de Buenos Ai-
res em termos de tradição, 
que não tem nada a ver. 

A mesma coisa com Reci-
fe, lá na Foz do Rio fizeram 
uns empreendimentos que 
não tem nada a ver… Belém 
ficou um pouco melhor, mas 
mesmo assim não produziu 
melhoras no entorno, com 
aqueles restaurantes todos 
que não têm relação com a 
cidade. O meu medo é que 
vire uma coisa diferente do 
Rio e aí é ruim para a gente.

E essa sensação de dife-
rença é maior quando você 
lembra a história. E também 
por uma tal desconfiança de 
que as tradições pensadas 
de certas maneiras podem 
servir para manter a área 
fora da cidade.

Na década de 1980, a 
gente tentou reintegrar esta 
área devido a uma certa 
necessidade de rever a his-
tória do Rio no sentido da 
sua dimensão cultural, do 
samba… essas coisas que 
são o Rio. 

E ao fazer isso, a gen-
te se envolveu com coisas 
complicadas, movimento 
negro… Você vê os Pretos 
Novos, aquilo foi um aci-
dente. Essa área, se você fu-
rar, você vai achar esquele-
tos, não tem como não achar 
esqueletos, porque os pretos 
novos quando vinham mor-
tos, realmente eram enterra-
dos em covas rasas aqui.

Acho ruim é fazer refe-
rência só à cultura africana, 
porque não é só a cultura 
africana aqui, é a cultura 
Atlântica.

O Pereira Passos derru-
bou para fazer a avenida, 
o resto dos prédios foram 
reformados. Essa ilusão de 
que o Pereira Passos botou 
todo mundo para fora não é 
correta, ele precisava do tra-

balho, da mão de obra, para 
poder agitar os negócios.

Com o “Bota-Abaixo”, 
os portugueses “abriram” 
os bairros do Rio. Saíram 
do Centro e foram para o 
Engenho de Dentro, En-
genho Novo, Madureira, 
foram criando as estações 
de trem, abriram armázens, 
quitandas... Fizeram tudo 
isso porque foram expulsos 
daqui. Os grandes proprie-
tários das áreas que Pereira 
Passos ocupou eram portu-
gueses e espanhóis, e foram 
todos para os subúrbios da 
cidade. A população mesmo 
ficou pelos morros em volta, 
porque era preciso de mão 
de obra.

Como visualiza as repre-
sentações de estiva, can-
domblé e samba nesse nú-
cleo da cidade?

Portugueses, espanhóis, 
baianos que se entendiam. 
Até à revolta da vacina, que 
não é só de negros como 
se pensa por conta do Pra-
ta Preta, que era um grande 
líder, exemplifica essa com-
binação de culturas.

A desagregação foi maior 
pela inibição de trabalho, 
nas docas, na estiva, aí 
criou-se um problema sé-
rio de marginalização, pois 
virou periferia. No caso do 
Rio, a periferia é por dentro, 
em todas as cidades, a peri-
feria é por fora, no Rio é por 
dentro.

Hoje em dia, essa frag-
mentação/desagregação é 
menor porque você tem um 
negócio que articula tudo, 
que é a possibilidade da 
mudança. Até porque virou 
um lugar exótico na cidade, 
olharam para a região com 
outros olhos, então virou 
uma coisa especial na ci-
dade. Foi uma área redes-
coberta, o Rio tem muito 
isso, redescobrir áreas, e 
há muito tempo que não se 

descobria nada, depois de 
Santa Teresa. Descobriu-
-se primeiro a Lapa e virou 
fake, e aí descobriu-se aqui. 

Qual é o seu maior receio 
com relação ao processo 
de renovação urbana já 
deflagrado?

O meu medo é virar fake, 
é virar Lapa. Quando a gen-
te começou a frequentar o 
samba na Pedra do Sal, era 
uma relação da comunida-
de, de todo mundo junto, 
do pessoal que trabalhava 
aqui. Hoje, é um negócio 
que depois das nove horas 
fica insuportável, eu nem 
vou mais.

A gente hoje aqui vive o 
passado enorme deste lugar 
junto com o futuro da gente. 
Acho que essa relação é a 
mais importante e isso pode 
se perder. 

Como é que você vai criar 
um espaço comum, como 
fazer para que as tradições 
se mantenham e possam 
dialogar com a modernida-
de? A minha desconfiança 
é de que as tradições que fi-
caram fora da cidade agora 
fiquem presas pela moderni-
dade das torres Trump ou do 
Porto Atlântico. 

Na periferia das tradi-
ções, na área de dentro, a 
modernidade as rodeando 
por fora, talvez trazendo as 
mesmas sombras da Peri-
metral. Pode virar a Lapa, 
o medo da gente é virar 
Lapa. O meu medo é que a 
cultura só apareça à noite. 
Não adianta você resistir, 
porque ninguém vai resistir 
diante da força do projeto. A 
renovação virá, mas tomara 
que exista alguma sensibili-
dade para perceber o valor 
do que se tem na região.

“Acho ruim é 
fazer referência 

só à cultura 
africana, 

porque não é 
só a cultura 

africana aqui, 
é a cultura 
Atlântica.”
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Fundação Biblioteca Nacional guarda maior arquivo de periódicos da América Latina
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O Centro da cidade do 
Rio de Janeiro é um his-
tórico ponto cultural e in-
telectual do Brasil. Não 
são somente seus prédios, 
museus e monumentos que 
comprovam tal status mas 
também, e principalmente, 
os diversos jornais e peri-
ódicos que nasceram e cir-
cularam por suas célebres 
ruas. 

Contando com o mais 
completo cabedal de perió-
dicos do país, a Fundação 
Biblioteca Nacional guarda 
um retrato importantíssi-
mo da história da imprensa 
do Brasil na sua Hemero-
teca Brasileira. Com boa 
parte do crescente acervo, 

sa, Dom João VI trouxe a 
primeira tipografia que o 
Brasil teve, e que, em 13 de 
maio daquele ano, oficiali-
zou-se Impressa Régia, si-
tuada na Rua do Passeio.

O Correio Braziliense e 
a Gazeta do Rio de Janeiro 
foram os primeiros jornais 
a circular pelo Centro da 
cidade, sendo o primeiro 
mensal e impresso na In-
glaterra, enquanto o outro 
era publicado duas vezes 
na semana e impresso dire-
tamente pela recém-criada 
Impressa Régia. Ambos os 
jornais foram pioneiros e 
informavam sobre assun-
tos do Brasil e do mundo, 
abrindo caminho para mui-
tos outros periódicos. No 
entanto, deixaram de circu-
lar no país após a sua inde-
pendência, em 1822.

Do período imperial até 
meados do início da Repú-
blica, inúmeros jornais se 
degladiaram pelo Centro 
do Rio de Janeiro critican-
do o cenário politico bra-
sileiro: Diário Mercantil,  
Gazeta de Notícias, Diário 
Comercial, Tico-Tico, re-
vista ilustrada O Cruzeiro 
e Jornal do Brasil, entre 
outros.

Este último, fundado 
em 1891, inovou pelo seu 
parque gráfico, distribui-
ção, estrutura empresarial 
e pela participação de cor-
respondentes estrangeiros. 
Contudo, após diversas cri-
ses de má gestão adminis-
trativa, o Jornal do Brasil 
optou por deixar de ter uma 

versão impressa para pas-
sar a ser “o primeiro jornal 
100% digital do país”.

Mais recentemente 
passaram a cirular 

jornais regionais, como 
a Folha da Rua Larga

O ano de 1827 foi mar-
cado pela primeira edição 
de um dos mais antigos 
jornais da América Latina, 
e que ainda se faz presente 
na imprensa, o Jornal do 
Commercio. Atravessando 
as mais diferentes fases do 
Brasil, teve um início com 
o foco voltado para a econo-
mia, mas logo tornou-se uma 
folha com cunho comercial 
e político, recebendo várias 
ilustres personalidades da 
história do país entre seus 
colaboradores, como o Ba-
rão de Rio Branco, José de 
Alencar, Joaquim Nabuco, 
Rui Barbosa, Félix Pacheco, 
entre muitos outros.

Outro jornal centenário 
do Centro do Rio de Janei-
ro que ainda está ativo é o 
Monitor Mercantil. Funda-
do em 1912 pelo Conde de 
Carapebús e voltado espe-
cificamente para economia 
e negócios, suas publica-
ções ocorrem de segunda a 
sábado e não são preciosas 
apenas pela tradição, mas 
também pela qualidade, fa-
zendo deste veículo um dos 
melhores periódicos sobre o 
mercado de capitais, seguros 
e finanças.

No entanto, estes três jor-
nais são exceções de sucesso 

dos quase 250 jornais cario-
cas existentes no acervo da 
Hemeroteca Brasileira. Al-
guns importantes veículos 
como o Correio da Manhã, 
o Diário Carioca e a Tribu-
na da Imprensa não tiveram 
tanta sorte durante os perío-
dos de censura das ditaduras 
brasileiras, sendo tão preju-
dicados financeiramente que 
acabaram sendo tirados de 
circulação.

Dentre os mais recentes, 
pode-se destacar a Folha do 
Centro e a Folha da Rua 
Larga. Com 10 e 5 anos de 
circulação, respectivamente, 
os jornais assumiram um 
compromisso com a deman-
da de notícias por parte dos 
moradores e comerciantes, 
de forma a explorar conte-
údos que focam na região e 
seus arredores.

Com mais de 200 anos 
de história, a imprensa bra-
sileira mostra sua força não 
só pela tradição como pela 
conservação de sua me-
mória. E por mais estranho 
que possa parecer, apesar da 
atual globalização e valori-
zação dos meios digitais, o 
regionalismo de periódicos 
tem ganhado força. Dessa 
forma, onde antes existiam 
jornais que mostravam o 
mundo ao Centro do Rio de 
Janeiro, agora há jornais que 
mostram o Centro do Rio ao 
mundo.

de mais de 60 mil títulos, 
microfilmados, esse setor 
se encontra em um prédio 
anexo à Fundação locali-
zado na Zona Portuária.

Após anos de censura 

da metrópole portuguesa, 
a imprensa chegou ao Bra-
sil junto com a Corte, em 
1808. Justamente em uma 
das embarcações da fuga 
de Portugal, a nau Medu-
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Ensino de qualidade só para meninos
São Bento mantém exclusividade masculina e gera debate sobre sexismo

O Colégio de São Bento 
é uma das melhores insti-
tuições de ensino do Bra-
sil. No entanto, como re-
flexo direto de seus mais 
de 150 anos de tradição, 
ainda é uma das poucas 
escolas que só permitem 
que meninos sejam matri-
culados.

Fundado em 1858, por 
Dom Frei Luís da Con-
ceição Saraiva, e funcio-
nando ao lado da Igreja de 
Nossa Senhora do Monte 
Serreado, foi batizado 
como Externato de São 
Bento. Contando com 500 
alunos, o ensino era gra-
tuito, sendo ministradas 
aulas para cursos de nível 
primário, secundário e te-
ológico. 

Já em 1904, o externa-

to foi reformado e, com 
instalações novas e mais 
modernas, passou a se 
chamar Ginásio de São 
Bento. Nesse período, a 
direção do colégio mos-
trou uma preocupação 
com os problemas sociais 
em seu entorno e criou 
novos cursos noturnos e 
populares para os habi-
tantes do Centro.

A instituição de ensino 
se mudou para o número 
42 da Rua Dom Gerardo, 
em 1929, e se transferiu 
para um prédio novo e 
moderno no número 68 da 
mesma rua, onde é o seu 
atual endereço, em 1971. 
O Colégio de São Bento 
teve um crescente desen-
volvimento na qualidade 
de seu ensino, adquirindo 

respeito e fama em todo 
o país, e ainda auxiliou 
a formação de notáveis 
brasileiros, como Heitor 
Villa-Lobos, Clóvis Be-
vilacqua, Benjamin Cons-
tant, Pixinguinha, Lamar-
tine Babo e Noel Rosa. 

Contando com uma in-
fraestrutura completa e 
moderna, incluindo uma 
biblioteca com mais de 
30 mil livros, um com-
plexo esportivo completo, 
laboratórios de ciência e 
computadores de última 
geração, o Colégio de São 
Bento faz jus à mensali-
dade de mais de R$ 2 mil, 
para aulas em período in-
tegral, incluindo refeições 
e material escolar.

Com um destacado lu-
gar no ranking das melho-

res instituições de ensino 
do país, os alunos do São 
Bento têm conseguido 
bons resultados no Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) desde o surgi-
mento da prova, de forma 
que a escola já esteve na 
posição de primeira colo-
cada, nos rankings nacio-
nal e estadual, por mais de 
cinco vezes, competindo 
com mais de 20 mil esco-
las brasileiras.

Pode-se dizer que o 
bom desempenho tam-
bém é um reflexo direto 
de um processo seletivo 
para avaliação dos alunos 
aptos para ingressarem 
no colégio, com provas 
de Matemática e Língua 
Portuguesa para o ensi-
no fundamental e exames 
de Português, Matemáti-
ca, Geografia, História, 
Química, Física e Língua 
Estrangeira para o ensino 
médio, que só tem vagas 
até a 1ª série.

Além disso, o Colégio 
de São Bento apresenta 
um sistema disciplinar 
exigente e rigoroso. As 
turmas possuem aproxi-
madamente 30 alunos, 
que recebem cerca de 40 
horas de aulas semanais. 
Os estudantes ainda têm 
um currículo diferencia-
do, com muitas discipli-
nas de caráter humanís-
tico, tais como Cultura 
Clássica, Apreciação Mu-
sical, Sociologia e Histó-
ria da Arte, além das tra-
dicionais.

Contudo, a instituição 
é famosa não só pela sua 

performance no Enem e 
pelo currículo pedagógico 
único, mas também pela 
sua exclusividade sexista. 
Com mais de 1.100 me-
ninos, o Colégio de São 
Bento mantém essa par-
ticularidade por tradição 
e costume.  Inclusive, so-
mente em 1960, após 112 
anos de sua fundação, que 
professoras puderam pas-
sar a ingressar o corpo do-
cente da instituição.

 O sociólogo Márcio 
Brito, ex-aluno da insti-
tuição, relata que “o Co-
légio de São Bento tem 
um ótimo ensino, mas 
possui bases axiológicas 
muito ultrapassadas para 
continuar não aceitando 
meninas, em pleno XXI”. 
Entretanto, sensibilizada 
pela insistência dos pais 
em querer dar às filhas 
a mesma educação que 
os meninos recebem, a 
própria direção da escola 
tem feito estudos para se 
adaptar e aceitar alunos 
de ambos os sexos, mas 
com o convívio entre 
meninos e meninas ainda 
separados durante as 
aulas.

Segundo o ex-aluno Ro-
gério de Almeida, como o 
regime da instituição é 
bastante rigoroso, a restri-
ção de sexo não faria sen-
tido: “Eu entrava todos os 
dias às 7h30, tinha aulas 
puxadas e, além do cur-
rículo normal, com mais 
duas línguas estrangei-
ras obrigatórias, Cultura 
Clássica, História da Arte 
e Associação Musical, ha-

via intervalo apenas para 
fazer dois lanches e um 
almoço, até ser liberado, 
às 16h30. Como a dedi-
cação é fundamental, essa 
mudança não vai fazer di-
ferença para os alunos ou 
para a qualidade do ensi-
no”, acredita.

Outros ex-alunos são 
mais conservadores e 
afirmam que o melhor 
para o colégio é conti-
nuar com suas regras, já 
que elas dão bons frutos. 
O advogado Rafael de 
Oliveira Rocha acredita 
que o colégio alcançou o 
atual nível por focar em 
um tipo de ensino volta-
do para meninos: “Não 
sou preconceituoso, mas 
acredito que não deve-se 
alterar o que está dando 
certo. Não é uma atitude 
conservadora, é uma 
opção pela manutenção 
da qualidade. Quanto 
à convivência com as 
meninas, os alunos podem 
conviver com elas lá 
fora”.

O Colégio de São Ben-
to ainda não tem previsão 
quanto à possibilidade de 
meninas poderem ingres-
sar no quadro de alunos, 
mas a instituição está 
cada vez mais próxima do 
abandono dessa exclusi-
vidade tradicional, frente 
às pressões da sociedade 
moderna e dos pais de 
alunos.

daniel strauch
danielstrauch@globo.com
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21 Televendas: (21) 3289 2443
Av. Marechal Floriano, 153 a 161 - Centro - RJ

www.principado.com.br

Uma 
Visita que 
dá Gosto!

VISITE O NOSSO ESTANDE E SIRVA-SE DAS NOVIDADES
E LANÇAMENTOS QUE PREPARAMOS PARA O SEU

NEGÓCIO.

 

RIO CENTRO,
19 A 21 DE MARÇO

Entregas gratuitas*
Consulte-nos

Lançamentos, novidades
e descontos. Cadastre-se
em nossa newsletter pelo
site.

Grande variedade
de itens para combinar
com a sua decoração.
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*Traga seu comprovante de residência e documento de identidade com foto

Museu de Arte do Rio

Praça Mauá, 5, Centro - Rio de Janeiro/RJ

Se você é morador dos bairros
Saúde, Gamboa ou Santo
Cristo, faça parte do grupo

e garanta
convites para atividades
especiais, programas de
formação na Escola do Olhar
e entrada gratuita o ano todo.

Retire o formulário
na recepção e faça
sua inscrição* na
Gerência de Educação do MAR.

Vizinhos do MAR

E você,
já é Vizinho do MAR?

Saiba mais:

www.museudeartedorio.org.br

www.portomaravilha.com.br

(21) 2203 1235
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Restauro de pintura em mural

uma proximidade maior 
com os artistas do local. 
E hoje, eles fazem parte 
do Projeto Mauá. O Ate-
liê Gaia foi um presente 
para o Morro da Concei-
ção, muitos moradores já 
foram beneficiados com 
cursos gratuitos em diver-
sas técnicas. 

O grupo Gaia atingiu 
notoriedade no mercado 
não por acaso. São profis-
sionais sérios, dedicados 
e bastante especializa-
dos no que fazem. Veja: 
Daniela Sergipense, por 
exemplo, tem formação 
em técnicas de conserva-
ção e restauro de mate-
riais na Lapideis Palazzo 
Spinelli, na Itália. Leila 
Santos é especialista em 
conservação de pintura 
artística pelo Centro Eu-
ropeu de Veneza, na Itá-
lia. Cláudio Pereira é res-
taurador especialista em 
conservação e restauração 
de mobiliário, artefato de 

madeira e douramento.
Este ano, os três pro-

metem diversos cursos 
que serão orientados por 
eles e também por pro-
fessores convidados. Em 
abril e maio, iniciam no-
vas turmas. Os cursos 
são: douramento, estuque, 
entalhe em madeira, ma-
cheteria, aquarela, pintura 
mural, e outros. Maiores 
informações pelo telefone 
(21) 2210-7068 ou pelo e-
-mail gaiatecnicasearte@
yahoo.com.br.             
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morro da conceição 

danielle silveira
daniellethamires@hotmail.com

Restauradores do Morro

Carolina Monteiro

Uma casa de auxílio aos imigrantes portugueses
A história da sociedade que há 150 anos ajuda portugueses e brasileiros

A Caixa de Socorro Dom Pedro V foi fundada em 1863

O “Ano de Portugal no 
Brasil” e o “Ano do Bra-
sil em Portugal” ocorrem 
simultaneamente desde se-
tembro do ano passado, em 
ambos os países. Lançado 
em parceria entre os gover-
nos brasileiro e lusitano, o 
programa propõe uma série 
de encontros e atividades 
que tem como objetivo es-
treitar as relações entre as 
duas nações e ampliar o co-
nhecimento da população 
tupiniquim sobre nossos 
antigos colonizadores. 

Há 190 anos o Brasil é 
independente de Portugal. 
Pode parecer muito tempo, 
mas a história entre os dois 
países ainda está longe de 
acabar. Em um prédio an-
tigo da Avenida Marechal 
Floriano, o nome Caixa de 
Socorro Dom Pedro V in-
triga os passantes de olhar 
mais atento. Para outros, 
aquele é apenas mais um 
prédio antigo como muitos 
que fazem parte da arqui-
tetura da antiga Rua Larga. 
Mas o que quase ninguém 
sabe é a longa história por 
detrás daquela fachada.

Fundada em 1863, a Cai-
xa de Socorro Dom Pedro 
V foi criada por imigrantes 
portugueses com o objetivo 
de oferecer ajuda aos seus 
compatriotas que não se 
adaptavam ao Brasil e pas-
savam por dificuldades. O 
nome da instituição foi uma 
homenagem ao rei Dom Pe-
dro V, que ficou conhecido 
por ser um filantropo muito 
querido pelo povo, espe-
cialmente por seu trabalho 
com os doentes durante as 
epidemias de cólera e febre 
amarela que assolaram Por-
tugual em meados do sécu-
lo XIX.

Inicialmente localiza-
da em outro endereço no 
Centro do Rio, a instituição 
auxiliava no repatriamento 
de imigrantes, ajudando-os 
a retornar a Portugual. Du-
rante cerca de um século, a 
Caixa de Socorro também 
ofereceu assistência mé-
dica e remédios gratuitos 
para os imigrantes que não 
tinham condições financei-

ras, auxiliando milhares de 
portugueses. Um dos mo-
mentos mais delicados da 
história da instituição foi a 
epidemia de febre amarela 
que começou a se espalhar 
pela cidade, em 1873. A 
Caixa de Socorro teve um 
papel importante no trata-
mento da doença, que che-
gou à então capital do país 
através do Porto e infectou 
grande parte da população 
de imigrantes que trabalha-
vam na região.

Depois de um incêndio 
na antiga sede, em julho de 
1910, a Caixa de Socorro se 
mudou para o atual endere-
ço, no número 185 da Rua 
Marechal Floriano. Antes 

de receber a instituição fi-
lantrópica, a construção 
abrigava a Igreja Evangé-
lica Fluminense, primeira 
congregação protestante 
do país a cultuar no idioma 
local. Os novos donos man-
tiveram a arquitetura do 
prédio, que até hoje preser-
va a estrutura típica de uma 
igreja. 

Com a mudança no ce-
nário político e cultural do 
país, a sociedade de assis-
tência social sentiu a ne-
cessidade de expandir seu 
atendimento, tornando-o 
universalizado. 

“Em meados da déca-
da de 60, os imigrantes já 
não estavam mais em uma 

situação delicada como 
no passado, portanto, os 
diretores decidiram uni-
versalizar o atendimento, 
prestando-o aos carentes, 
independente de naciona-
lidade, raça ou credo”, ex-
plica João Henrique, repre-
sentante legal da Caixa de 
Socorro.

Desde então, a instituição 
vem funcionando com esse 
lema. Com capital oriun-
do da iniciativa privada, a 
Caixa de Socorro realiza 
de 30 a 50 atendimentos 
por dia. Em maio de 2013, 
a instituição completa 150 
anos, e para comemorar 
a data, será reinaugurado 
o Salão Nobre do prédio: 
“O local já recebeu desde 
cultos da Igreja Evangélica 
Fluminense, até cerimônias 
com presidentes e mem-
bros da corte portuguesa. 
Antigamente, todas as fi-
guras importantes de Por-
tugal que vinham ao Rio 
de Janeiro visitavam nossa 
sede”, explica.

O prédio, tombado desde 
a década de 1980, vem sen-
do restaurado há cerca de 
um ano, com o objetivo de 
preservar o teto original do 
Salão Nobre, que também 
abriga o acervo da Caixa 
de Socorro, com obras de 
pintores como Joaquim da 
Rocha Fragoso. 

A visitação ao Salão No-
bre é gratuita e estará aberta 
ao público após a reinaugu-
ração, de segunda a sexta, 
em horário comercial.  

Nas últimas onze edi-
ções da Folha da Rua 
Larga, escrevi sobre a 
vida e obra de cada artista 
morador do Morro da Con-
ceição participante do Pro-
jeto Mauá. Desta vez, fala-
rei sobre mais uma história 
do mundo das artes que 
contribui muito para enri-
quecer o Morro. São três 
profissionais que possuem 
um belo e espaçoso ateliê 
na Travessa do Liceu, n° 
21, bem na subidinha do 
Morro pela Rua do Acre.

No Ateliê Gaia, casa de 
técnicas e artes, Daniela 
Sergipense, Leila Santos e 
Cláudio Pereira trabalham 
com restauração de móveis 
e imóveis, além de minis-
trarem cursos profissiona-
lizantes na área de restau-
ração e técnicas de artes. 
Além de professores, os 
três possuem uma empresa 
que presta serviços de res-
tauração em todo o Rio de 
Janeiro. 

Ano passado, eles tra-
balharam no restauro da 
fachada do Moinho Flumi-
nense, no antigo Palacete 
Dom João VI, no Museu 
de Arte do Rio (MAR), no 
Centro Técnico de Produ-
ção do Theatro Municipal, 
na Gamboa, e outros. Da-
niela conta que eles tam-
bém oferecem curso de 
qualificação para outras 
empresas. 

Antes de se mudarem 
para o Morro da Concei-
ção, o grupo ocupava um 
ateliê na Rua do Ouvidor 
e lá faziam parceria com 
empresários locais. A mu-
dança para o Morro trouxe 

teresa speridião
teresa.speridiao@gmail.com



Fim de Tarde completa 40 anos

gastronomia

receitas carol

sacha leite
sacha@folhadarualarga.com.br

ana carolina portella
carolnoisette@hotmail.com

Confira outras receitas da Carol 
no blog nacozinhacomcarol.

blogspot.com 
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Aspargos com abobrinha e tomate

Restaurante se consagra como referência culinária no Centro

Divulgação

Legume bem feito é um 
dos segredos de uma ali-
mentação saudável e gos-
tosa. É incrível como só se 
pensa em prepará-los cozi-
dos na água e sal. Existem 
várias maneiras de cozinhar 
a abobrinha, a berinjela e o 
chuchu. Uma delas é assá-
-los com um fio de azeite. 
Ficam incríveis! Outra é 
fazê-los grelhados. A recei-

ta de hoje combina essas 
duas técnicas de cozimen-
to, assim podemos variar 
as texturas e valorizar as 
cores dos ingredientes do 
prato. Os legumes men-
cionados podem ser subs-
tituídos pelos de sua pre-
ferência. Vale lembrar que 
a abóbora também fica di-
vina assada. Aproveitem e 
bom apetite!

Divulgação

Divulgação

ACP

                 

Bacalao al Pil-Pil, lombo de bacalhau cozido em emulsão de azeite e alho, batatas e brócolis no vapor

O ambiente aconchegante em estilo madrilenho do Fim de Tarde 

Em quatro décadas de 
existência, o Fim de Tar-
de, na Rua Miguel Couto, 
viu o cenário gastronômico 
do Rio de Janeiro mudar 
algumas vezes. Inaugura-
do em 1973 como um bar 
em estilo madrilenho, com 
diversas opções de tapas 
e bocadillos, o Fim de Tar-
de sentiu a necessidade de 
ampliar o negócio para um 
restaurante já no ano se-
guinte.  

Com o estabelecimen-
to da casa como ponto de 
encontro de executivos e 
a renovação do Centro do 
Rio, o Fim de Tarde sentiu 
a necessidade de investir 
novamente nas tapas, que, 
desde 2011, integram um 
menu especial , ideal para 
ser degustado no momento 
em que sugere o nome da 
casa. 

Comandado de perto 
pela família Alonso, o Fim 
de Tarde conta com um 
segredo simples, porém 
eficaz, para manter o local 
aberto durante tantos anos: 
“Nós nos colocamos no lu-
gar do cliente para prestar 
um serviço de qualidade. 
Além disso, não barganha-
mos preço, exigimos só a 
qualidade. É isso que pas-
samos para o cliente”, con-
ta Marcos Alonso, um dos 
proprietários da casa.

A prova do sucesso são 
alguns pratos que figuram 
no cardápio desde a inau-
guração, como o Pulpo à 
La Feira, cozido de polvo 
típico da região da Galícia, 
com azeite, sal marinho e 
pimentão espanhol e a Pa-
ella a La Marinera, arroz 
de frutos do mar e açafrão 
típico da Península Ibérica. 

Apesar da renovação 
local começar a atrair um 
novo público mais jovem, 
o restaurante ainda conta 
com a visita de clientes fi-
éis, que hoje frequentam o 
Fim de Tarde com seus fi-

lhos e netos: “Temos a ter-
ceira geração de clientes!”, 
orgulha-se Marcos Alonso.

A combinação entre am-
biente elegante e intimista 
e cardápio tipicamente es-
panhol dá o tom do lugar. 
Entre os maiores sucessos 
estão o Corderoal Horno 
com Batatas Bravas, pale-
ta de cordeiro desossada e 
assada, servida com bata-
tas coradas apimentadas; 
filé de linguado à Noronha, 
lombo de linguado grelha-
do ao creme de manjericão 
com purê de abóbora e ca-
marões, gratinado ao quei-
jo parmesão, e Bacalao al 

Pil-Pil, lombo de bacalhau 
cozido em emulsão de 
azeite e alho, servido com 
batatas e brócolis prepara-
dos no vapor. 

Para manter a tradição, a 
família Alonso retorna às 
suas origens, anualmente, 
em busca de inspiração. 
Mesmo com 40 anos de 
experiência, eles garantem 
que o futuro ainda guar-
da mudanças positivas: 
“Constantemente procu-
ramos aperfeiçoar nosso 
serviço, qualidade e aten-
dimento. Sempre em busca 
de atingir a perfeição”. 

Com conhecimento e se-

gurança adquiridos ao lon-
go dos anos, as transforma-
ções na região não abalam 
o Fim de Tarde, que já 
planeja mais uma mudança 
para se adequar aos novos 
tempos: “Estamos mui-
to otimistas. O Centro é 
a alma do Rio de Janeiro. 
Aqui, temos os museus e 
praças mais bonitos. Com 
a revitalização, a região 
pode virar um polo cultural 
e assim será possível abrir-
mos aos sábados”. 

Ingredientes:

350 g de tomate-cereja
140 ml de azeite
24 aspargos
2 abobrinhas em lâminas finas
sal e pimenta a gosto

Molho pesto de manjericão:

75 ml de azeite
1 dente de alho
¼ xícara de manjericão
sal e pimenta a gosto
 

Misture o tomate com 
três colheres de sopa de 
azeite e tempere com sal 
e pimenta. Asse em forno 
pré-aquecido a 180ºC, por 
40 minutos. Cozinhe os 
aspargos em água fervente 
com sal por alguns minutos, 
e coloque em água fria para 
parar o cozimento. Escorra 
e regue com duas colheres 
de azeite.

Aqueça uma frigideira do 
tipo grill por alguns minu-
tos, até ficar bem quente. 

Grelhe as abobrinhas e as-
pargos de ambos os lados. 
Bata os ingredientes do pes-
to no liquidificador até virar 
um creme. Prove o tempe-
ro. Arrume os legumes num 
prato e regue com o molho. 
Sirva quente ou frio.

Modo de preparo:   
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No primeiro domingo de janeiro de 1848, o Correio 
Mercantil saudava a chegada do Ano Novo. Aos seus 
leitores desejava uma promissora época de grandes re-
alizações. A mesma utopia que pensamos e promete-
mos nos tempos atuais. Dizia o prestigioso jornal: que 
funcionários públicos da Tesouraria dos Ordenados es-
tariam sempre com rostos alegres e prazenteiros e que 
ninguém iria maldizer o tempo que perderam em ir à 
repartição; que a Cornucópia despejaria dinheiros (se 
trabalharmos), frutos (se plantarmos) e flores (se regar-
mos); que será abolido o uso de óculos, porque a mara-
vilhosa “água de tobias” faria curas radicais; que serí-
amos todos gordos, porque o “xarope do bosque” terá 
dado conta dos tísicos; que não haverá cabelos brancos 
por conta da descoberta da linda cor preta e da lindíssi-
ma cor de fogo. Falava ainda das belas moças, senhoras 
e senhoritas – beatas, diletantes, tolas, mal ensaiadas, 
pobres de espírito, feias, magras e grisalhas –, todas elas 
com prognósticos alvissareiros.

Insistia o Correio que os capoeiras deixariam de in-
festar as praças e ruas da cidade, porque seriam casti-
gados com açoites segundo as ordens da polícia. O jogo 
da capoeira e os cultos africanos eram combatidos com 
truculência pela força policial.

Passados mais de vinte anos, o jornal Opinião Liberal 
de 11 de junho de 1869 noticiava que, no dia 9, por vol-
ta das 8 horas da noite, havia acontecido um encontro 
entre praças do 5o Batalhão da Guarda Nacional, aquar-
telados no Campo da Aclamação, e uma malta de capo-
eiras. Travou-se então uma intensa luta entre capoeiras e 
soldados. Muita gritaria, transeuntes correndo tomados 
de terror e portas que se fechavam. Segundo o jornal, os 
desordeiros promoveram uma “scena selvagem”.

A luta continuou pelas ruas de São Pedro e Conceição. 
Reforços chegaram e conseguiram prender os badernei-
ros: oito capoeiras e dois praças envolvidos na briga. 
Três horas após o incidente, os praças foram libertos e 
os capoeiras permaneceram presos.

O Opinião Liberal lamentava o triste episódio e su-
geria que havia falta de energia das autoridades, pois o 
“bando de capoeiras” espalhavam susto na população e 
deixavam quase sempre algumas cabeças quebradas e 
algum pacífico transeunte esfaqueado.

Ainda em 1869, o Diário do Rio de Janeiro, de 22 de 
março, na página policial, noticiou diversas prisões: por 
furto de roupa lavada, por estelionato e por capoeiras, 
como o escravo João, propriedade de Manoel Marques 
Dias. No dia 28, mais prisões: da escrava Felicidade, de 
José Joaquim Gonçalves, por provocar desordens e pro-
ferir palavras obscenas e os menores Ignácio e Joaquim 
Alves por capoeiras. 

Sofreram os africanos por suas crenças, danças e jo-
gos, até o século XIX. Enquanto isso, a burguesia se 
deleitava com a publicação do folhetim extraído da obra 
do francês Victor Hugo, O homem que Ri, e a Câma-
ra Municipal aplicava multas aos proprietários da Rua 
Larga de São Joaquim por montes de capim acumulados 
na calçada. Ô zum zum zum zum zum zum, capoeira 
mata um!

O município divulga que o veículo 
leve sobre trilhos será instalado 
em 2014.

Há um ano e nove meses, Santa 
Teresa perdeu seu típico meio de 

transporte e atração turística. 



no Complexo do Alemão, 
com o harpista argentino 
Daniel Garcia.

Por meio de concertos, o 
som das harpas será apre-
sentado nos principais pon-
tos turísticos do Rio de Ja-
neiro, tal como Ilha Fiscal, 
Corcovado, Jóquei Clu-
be, Biblioteca Nacional, 
CCBB, Real Gabinete Por-
tuguês de Leitura, Forte de 
Copacabana, igrejas e si-
nagogas, além dos espaços 
tradicionais da Música no 
Museu. O programa com-
pleto do circuito de even-
tos está disponível nos si-
tes www.musicanomuseu.
com.br e www.rioharpfes-
tival.com. O Centro Cul-
tural Light fica na Avenida 
Marechal Floriano, nº 168.

dicas da cidade Centro Cultural Light recebe Rio Harp Festival 
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Serão realizados 130 concertos pelo país, a maioria no Rio
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Festa Literária de Santa Teresa realiza 5ª edição

O histórico bairro de Santa Teresa abrigará mais uma vez 
a Flist. Aberta ao público e com atividades gratuitas, a 
Festa será realizada nos dias 4 e 5 de maio, das 8h às 
18h, para todas as faixas etárias. Apresentações literárias, 
musicais e teatrais, exposições, lançamentos de obras, 
bate-papos com autores e mesas redondas fazem parte 
da programação do evento, que tem como homenageada 
este ano a escritora Ana Maria Machado.

Laboratório experimental da voz

Partindo do princípio que a voz é o intrumento mais pro-
fundo da expressão humana, Sonya Prazeres desenvolveu 
um método para atores que necessitam das técnicas da 
Vozterapia para explorar, de forma mais completa, o po-
tencial de seu aparelho fonador. O Centro Cultural Justiça 
Federal sediará, nos dias 4, 5, 18 e 19 de maio, das 14h às 
16h, uma oficina de voz com a 
professora. Mais informações 
pelo telefone (21) 7865-4364.

O Centro Cultural Light 
receberá, na tarde do dia 
6 de maio, segunda-feira, 
a partir das 12h30, con-
certos da oitava edição do 
RioHarpFestival. O evento 
faz parte do circuito mun-
dial da harpa, realizado nas 
principais capitais do mun-
do. Nesse dia, o CCL será 
palco para as apresenta-
ções de Ana Aroso (Portu-
gal), Alexander Boldachev 
(Rússia), Atlantic  Duo 
(EUA) e Elizabetn Jaxon 
(Tailândia).   

O Rio Harp Festival 
2013 amplia-se em es-
paços, cidades e também 
em número de concertos, 
com o objetivo de difun-
dir um dos mais antigos 
instrumentos musicais da 
história da humanidade, 
apresentando harpistas de 
26 países, como Canadá, 
EUA, Holanda, Bulgária, 
Suíça, Portugal, Rússia, 

Ana Maria Machado: homenagens no quinto ano da Flist

Japão e França, alguns 
já conhecidos do público 
brasileiro, além dos latino-
-americanos e outros que 
vêm aqui pela primeira 
vez, de Taiwan, Moldavia, 
Tailândia e Austrália, por 
exemplo. 

O evento promoverá cer-
ca de 130 concertos gra-

tuitos em 11 cidades do 
país, sendo a maior parte 
das apresentações reali-
zadas no Rio de Janeiro. 
A abertura ocorrerá no 
dia 1º de maio, às 16h, no 
Palácio Guanabara, com o 
harpista Andrés Izmaylov 
(Estônia), e encerrará as 
atividades em 4 de junho, 


