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APESAR DE TUDO,
O RIO CONTINUA LINDO...

M

etrópole cosmopolita, mundialmente conhecida por sua beleza e por
seus recursos naturais, já dizia o trocadilho nacional que “quem não
gosta do Rio de Janeiro bom sujeito não é...”. Entretanto, em meio a
mais cruel recessão social/política/econômica brasileira, reza a lenda de que
a maré não está para peixe na cidade eleita
a mais maravilhosa entre todas (a violência
urbana está demasiadamente escancarada),
e de nada adianta embelezar a orla para
servir como fachada positiva para turista
ver. Mas, o Rio aprendeu a conviver com as
adversidades, dando pouca importância aos
assuntos que lhe dizem respeito, fato este
que, aos olhos do mundo, seria classificado
como uma mera hipocrisia social. Apesar de
tudo, o grande protagonista de um poema
do compositor brasileiro Cartola, sem
dúvida, é o próprio carioca, uma mistura de
deboche e malandragem que tanto inspira
poetas, compositores e autores populares
do Brasil. Ao mesmo tempo em que a cidade se prepara para sediar aquele
que é considerado o evento esportivo mais importante do mundo, a favela da
Rosinha graciosamente vai ocupando espaço que lhe é de direito, deslizando
morro abaixo e se integrando na junção entre as praias de Copacabana e
Ipanema, o que lhe confere status do mais novo cartão postal da cidade.

After all, Rio is still beautiful...

C

osmopolitan metropolis, known worldwide for its beauty and
its natural resources, it was for the national pun that “who
does not like good Rio de Janeiro is not subject ...”. However,
amid the cruelest social / politics / economic brazilian recession, legend
has it that the tide is not to fish in town voted the most beautiful of
all (urban violence is too wide open), and nothing helps beautify the
waterfront to serve as a front for tourists. However, Rio has learned to
live with adversity, giving little importance to matters concerning it, a
fact that in the eyes of the world, would be classified as a mere social
hypocrisy. After all, the great protagonist of a poem by the brazilian
composer Cartola undoubtedly is “the carioca”, a mixture of mockery
and trickery that both inspires poets, composers and popular authors
in Brazil. While the city prepares to host what is considered the
most important sporting event in the world, ‘Favela da Rosinha’ will
graciously taking up space that you are right, sliding down the hill and
integrating at the junction between the beaches of Copacabana and
Ipanema, which gives status of the newest postcard of the city. VL
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TEATRO MUNICIPAL
MUNICIPAL THEATER

fotos pesquisa fonte internet

1

TOP SIX FROM RIO DE
JANEIRO

O Teatro Municipal do Rio de Janeiro está situado na Cinelândia (Praça
Marechal Floriano), como é citada a região central da cidade. Inaugurado em 1909,
como parte do conjunto arquitetônico das obras de reurbanização da cidade do
Rio de Janeiro, desde a sua inauguração o teatro exerce um importante papel para a
cultura carioca, recebendo em seu palco importantes artistas, orquestras e companhias
de balé.Apesar do nome, o teatro não pertence ao município, mas está vinculado ao
Estado do Rio de Janeiro.Atualmente o teatro é dirigido pela Fundação Teatro Municipal,
que tem a atriz e cineasta brasileira Carla Camurati como presidente. Em 4 de janeiro de
2013, o maestro Isaac Karabtchevsky assume a direção artística da casa, tendo o maestro
Silvio Viegas como regente titular da OTM – Orquestra do Teatro Municipal.
nThe Municipal Theater of Rio de Janeiro is located in Cinelandia Square
(Marechal Floriano), as quoted in the downtown area. Opened in 1909 as part of the architectural ensemble of the
redevelopment works in the city of Rio de Janeiro since its opening the theater plays an important role in Rio’s
culture, getting on your stage important artists, orchestras and ballet companies. Despite the name, the theater
does not belong to the municipality, but is linked to the state of Rio de Janeiro. Currently the theater is run by the
Municipal Theatre Foundation, which has the Brazilian actress and filmmaker Carla Camurati as president. On
January 4, 2013, the maestro Isaac Karabtchevsky assumes the artistic direction of the house, with the maestro
Silvio Viegas as conductor of the OTM - Orchestra of the Teatro Municipal.

Teatro
Municipal: casa
da ópera no
Rio de Janeiro
Municipal
Theater: Opera
House in Rio
de Janeiro

CALÇADA DA PRAIA DE COPACABANA
CAUSEWAY COPACABANA BEACH

CITY TOUR

2

3

Paisagista de reputação internacional, o também artista, pintor e escultor Burle Marx
é o responsável pela execução de várias obras na cidade do Rio de Janeiro, como o
Museu de Arte Moderna, o Aterro do Flamengo e a calçada e o jardim da Praia
de Copacabana. No conjunto do Aterro do Flamengo estão alguns dos mais importantes
projetos paisagísticos de Burle Marx. A Praça Salgado Filho, uma das primeiras obras do
paisagista, destaca-se por reunir diferentes espécies naturais. Os jardins ao redor do Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro apresentam outro perfil: traçado quadrangular, linhas
retas e canteiros ortogonais. Em 1999, o aterro foi restaurado e
revitalizado pelo escritório de Burle Marx. Já o famoso calçadão
da Praia de Copacabana foi redesenhado por Burle-Marx
em 1970, que inverteu ao executar seu projeto a posição do
desenho, deixando as ondas de pedra paralelas às ondas do mar.
nLandscape architect, artist, painter and sculptor,
Burle Marx is responsible for the execution of various
works in the city of Rio de Janeiro, as the Museum
of Modern Art, the Flamengo Park and the sidewalk
and the Copacabana Beach Garden. In Flamengo
assembly are some of the most important landscape
projects by Burle Marx. Square Salgado Filho, one
of the first works of the landscape, stands out for bringing together different
natural species.The gardens around the Modern Art Museum of Rio de Janeiro
have another profile: stroke quadrangular, straight lines and orthogonal flower
beds. In 1999, the landfill was restored and revitalized by Burle Marx office.
Already the famous boardwalk of Copacabana Beach has been redesigned by
Burle-Marx in 1970, which reversed to run your project the drawing position,
leaving parallel stone waves to waves.

SAMBÓDROMO CARIOCA / SAMBÓDROMO CARIOCA

O Sambódromo da Marquês de Sapucaí é o local onde são
realizados os desfiles das principais escola de samba da cidade, durante
a realização do Carnaval no Brasil. Foi inaugurado em 1984, com projeto
do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. A palavra “Sambódromo” foi um
termo cunhado a partir da junção de samba com
o sufixo de origem grega dromo, que significa
“corrida, lugar para correr”. Sua estrutura, em
peças pré-moldadas de concreto, mede cerca de
700 metros de comprimento. O local será palco
de competição de tiro ao alvo e a chegada da
maratona nos Jogos Olímpicos 2016.
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nThe Sambódromo Marquês de Sapucaí is where the parades of

the city’s samba schools are held, during the Carnival in Brazil.
It was opened in 1984 with Brazilian architect Oscar Niemeyer
project.The word “Sambódromo” was a term coined from
the samba junction with the suffix
dromo Greek origin, meaning “race,
place to run.” Its structure in precast
pieces of concrete, measuring about
700 meters long.The local will be the
target shooting competition stage and
the arrival of the marathon at the 2016

JARDIM BOTÂNICO
BOTANICAL GARDEN

4

O Jardim Botânico do Rio
de Janeiro foi fundado em 13
de junho de 1808. Ele surgiu de
uma decisão do então príncipe regente
português D. João de instalar no local
uma fábrica de pólvora e um jardim
para aclimatação de espécies vegetais
originárias de outras partes do mundo.
Hoje o Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, nome que
recebeu em 1995, é um órgão federal
vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente e constitui-se como um dos
mais importantes centros de pesquisa mundiais nas áreas de botânica e
conservação da biodiversidade. O arboreto científico (parque) está aberto
aos visitantes de segunda a domingo, durante todos os dias do ano. Confira:
segunda-feira, das 12h às 17h. Neste dia, a bilheteria em frente ao Centro de
Visitantes começa a vender os ingressos às 11h, para acesso ao parque às
12h. Depois, de terça a domingo, das 8h às 17h.
nThe Botanical Garden of Rio de Janeiro was founded on June
13, 1808. He came from a decision of the then Portuguese prince
regent D. John to field a gunpowder factory and a garden for
acclimatization of plant species originating from other parts of
world.Today the Institute of Botanical Garden Research of Rio
de Janeiro, name it received in 1995, is a federal agency under
the Ministry of Environment and is constituted as one of the
world’s most important research centers in the fields of botany
and biodiversity conservation.The scientific arboretum (park) is
open to visitors from Monday to Sunday, for every day of the year.
Check out: Monday from 12h to 17h. On this day, the box in front
of the Visitor Center starts selling tickets at 11 am, for access to
12pm park.Then, from Tuesday to Sunday from 8h to 17h.

O Pão de Açúcar, juntamente com a estátua do Cristo Redentor, é o
maior cartão-postal da cidade do Rio de Janeiro e talvez de todo o Brasil.
Pelas características únicas, margeado pelas águas da Baía de Guanabara,
constitui-se em uma referência turística internacional para a cidade. Possui
como atração complementar o passeio de teleférico, interligando a Praia
Vermelha e o Morro da Urca ao Pão de Açúcar. Conhecido como Bondinho
do Pão de Açucar, o teleférico foi idealizado em 1908 e inaugurado em 1912,
tornando-se o primeiro teleférico instalado no país e o terceiro do mundo.
Nesses mais de noventa anos de existência, já transportou mais de trinta
milhões de pessoas. Na última estação do bondinho tem-se a vista panorâmica
das cidades do Rio de Janeiuro e Niterói. Horário de funcionamento:
diariamente, das 8h às 19h50.Avenida Paster, 520, Urca.
nThe Sugar Loaf, along with the statue of Christ the Redeemer,
is the largest postcard of the city of Rio de Janeiro and perhaps
Brazil.The unique characteristics, bordered by the waters of
Guanabara Bay, is in an international tourist reference for the
city. It has as an additional attraction the cable car ride, linking
the Red Beach and the Morro da Urca to Sugar Loaf. Known
as Sugarloaf Cable Car, the cable car was designed in 1908 and
opened in 1912, becoming the first lift installed in the country
and third in the world. In over ninety years of existence, it has
transported more than thirty million people. In the last cable car
station has a panoramic view of the cities of Rio de Janeiro and
Niteroi. Opening hours: daily from 8 am to 19h50.

Informações ligue para o Centro de Visitantes:
tels. +55 21 3874 1808 / +55 21 3874 1214

Avenida Paster, 520, Urca.
Informações tel. +55 21 2546 8400

PÂO DE AÇUCAR
SUGAR-LOAF

5

CONFEITARIA COLOMBO / CONFEITARIA COLOMBO

6

A Confeitaria Colombo está
localizada no centro histórico da
cidade do Rio de Janeiro, sendo
um dos principais pontos turísticos da
região central da cidade. Recentemente,
a Confeitaria Colombo foi eleita como
um dos 10 mais belos cafés do mundo.
A confeitaria foi fundada em 1894 pelos
imigrantes portugueses Joaquim Borges
de Meireles e Manuel José Lebrão. Sua
arquitetura e ambiente interno permitem
ter uma ideia de como teria sido a Belle
Époque na então capital da República
brasileira. Entre 1912 e 1918, os salões do interior da confeitaria foram
reformados, incorporados com enormes espelhos de cristal trazidos da
Antuérpia e emoldurados por elegantes frisos talhados em madeira de
jacarandá. Uma abertura no teto do pavimento térreo permite ver a
claraboia do salão de chá, decorada com belos vitrais. Além do restaurante,
que oferece pratos variados, o Chá da Tarde oferece uma variedade de pães,
frios, salgados, mini sanduíches e
canapés, além de doces, bolos, mini
tarteletes, e os já consagrados Pastel
de Belém e Quindim de Camisola.
Para beber, café, chocolate, sucos
e uma seleção especial de chás
nacionais e importados, perfeitos para
acompanhar biscoitinhos e petit fours.

nThe Confeitaria Colombo is located

in the historic center of Rio de Janeiro,
one of the main sights of the central
city. Confeitaria Colombo is as one of
10 most beautiful cafes in the world.
Portuguese immigrants Joaquim
Borges de Meireles and Manuel José
Lebrão founded the bakery in 1894. Its
architecture and indoor environment
allow having an idea of what would
have been the Belle Époque in
the then capital of the Brazilian
Republic. Between 1912 and 1918, the confectionery inside the
halls were renovated, built with huge crystal mirrors brought from
Antwerp and framed by elegant carved friezes in rosewood. An
opening in the ground floor ceiling allows you to see the skylight
of the tearoom, decorated with beautiful stained glass windows.
In addition to the restaurant, which offers a variety of dishes, the
Afternoon Tea offers a variety of breads, cold cuts, snacks, mini
sandwiches and canapés, as well as sweets, cakes, mini
tartlets, and already established Pastel de Belém and
Quindim Strip.To drink, coffee, chocolate, juices and a
special selection of domestic and imported teas, perfect
to accompany cookies and petit fours. VL
Rua Gonçalves Dias, 32 - Centro, Rio de Janeiro
Tel. +55 21 2505 1500
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BRAÇOS ABERTOS SOBRE

MONUMENT

pesquisa Wikpédia / foto Internet

O Cristo Redentor é uma estátua que está localizada
a 709 metros acima do nível do mar, no topo do morro do
Corcovado (Parque Nacional da Tijuca) e oferece uma vista
para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. Em 2007
foi eleito como uma das novas Sete Maravilhas do Mundo.
Anos mais tarde, em 2012, a UNESCO considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro incluindo-o
na lista de Patrimônios da Humanidade. O monumento foi
concebido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e
construído em colaboração com o escultor francês Paul Landowski e o engenheiro francês Alberto Caquot, entre 1922 e
1931. Foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, dia de
Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do Brasil.

VL
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DO PROJETO ATÉ A INAUGURAÇÃO
A ideia de construir uma grande estátua no alto do Corcovado foi
sugerida pela primeira vez em meados da década de 1850, quando o
padre Pedro Maria Boss sugeriu a colocação de um monumento cristão
no Monte do Corcovado para homenagear a Princesa Isabel, regente do
Brasil e filha do Imperador Pedro II. Entretanto, em 1889, o Brasil se
tornou uma república e, com a oficialização da separação entre Igreja e
Estado, a proposta foi descartada.
A segunda proposta de uma estátua no topo da montanha foi feita
em 1920, pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro. O grupo organizou
um evento chamado “Semana do Monumento” para atrair doações
e recolher assinaturas para apoiar a construção da estátua. As doações vieram principalmente de católicos brasileiros. Entre os projetos
apresentados para a Estátua de Cristo incluíam uma representação
da cruz cristã, uma estátua de Jesus com um globo nas mãos e um
pedestal que simbolizaria o mundo. A estátua do Cristo Redentor de
braços abertos, como um símbolo de paz, foi a escolhida.
O monumento é feito de concreto armado e pedra-sabão. Tem trinta metros de altura, sem contar os oito metros do pedestal, e seus
braços se esticam por 28 metros de largura. A estátua pesa 635 toneladas e é a segunda maior escultura de Cristo no mundo, menor
apenas que a Estátua de Cristo Rei de Swiebodzi, na Polônia. O rosto
da estátua foi criado pelo escultor Gheorghe Leonida, que nasceu em
Galati, na Romênia, em 1893. Famoso na França como retratista, ele
foi incluído por Landowski para compor a equipe que começou a trabalhar no Cristo Redentor em 1922.

PASSEIO TURÍSTICO
O Cristo Redentor pode ser acessado por carros autorizados ou
pela linha férrea do Cosme Velho (Trem do Corcovado). Pouco tempo
atrás, para se chegar ao mirante da estátua precisava-se caminhar
muito, o que se tornou uma barreira para deficientes físicos. A partir
de 2002, a prefeitura da cidade instalou três elevadores panorâmicos e quatro escadas rolantes como parte do projeto de renovação
do Cristo.Também foi posto em operação, a partir de 2013, de um
sistema de vans credenciadas partindo do Largo do Machado, que
efetua a ligação direta até o topo do Corcovado, com valores que
variam entre os períodos de baixa e alta temporada. Outros pontos
de embarque são: Copacabana e Paineiras. Os ingressos podem ser
comprados na hora ou pela internet.

Ícone brasileiro, o Cristo Redentor
é uma das novas Sete Maravilhas
do Mundo, conquistando o selo
de Patrimônio da Humanidade
outorgado pela UNESCO
por Luigi Neto

A BAÍA DE GUANABARA
Open arms over
the bay beach
Christ the Redeemer is a statue that is located 709 meters above sea
level, atop the Corcovado Mountain (Tijuca National Park) and offers a
view of most of the city of Rio de Janeiro. In 2007, he was elected as one
of the new Seven Wonders of the World. Years later, in 2012, UNESCO
considered the Christ Redeemer as part of the Rio de Janeiro landscape
including it in the Humanity Heritage list. The monument was designed by
Brazilian engineer Heitor da Silva Costa and built in collaboration with the
French sculptor Paul Landowski and the French engineer Alberto Caquot
between 1922 and 1931. It was inaugurated on October 12, 1931, the
day of Our Lady of Aparecida, holy patroness of Brazil.

Brazilian icon, Christ
the Redeemer is one
of the new Seven
Wonders of the
World, winning the
World Heritage label
awarded by UNESCO

THE PROJECT UNTIL THE INAUGURATION
The idea of building a large statue atop the Corcovado was first suggested in the mid-1850s, when the priest Pedro Maria Boss suggested
placing a Christian monument on Corcovado Hill to honor the Princess Isabel, regent of Brazil and daughter of Emperor Pedro II. However, in 1889,
Brazil became a republic and, with the official separation of church and
state, the proposal was dropped.
Catholic Circle of Rio de Janeiro made the second proposal for a statue on top of the mountain in 1920. The group organized an event called
"Monument Week" to attract donations and collect signatures to support
the construction of the statue. The donations came mostly from Brazilian
Catholics. Among the projects presented to the Statue of Christ included
a representation of the Christian cross, a statue of Jesus with a globe in
the hands, and a pedestal symbolizing the world. The statue of Christ the
Redeemer with open arms as a symbol of peace was chosen.
The monument is made of reinforced concrete and soapstone. It is
thirty meters tall, not counting the eight meters from the pedestal, and its
arms stretch for 28 meters wide. The statue weighs 635 tons and is the
second largest sculpture of Christ in the world; second only to the Statue
of Christ the King Swiebodzi in Poland. Sculptor Gheorghe Leonida, who
was born in Galati, Romania, in 1893, created statue´s face. Famous in
France as a portraitist, he was included by Landowski to compose the
team that began working in the Christ the Redeemer in 1922.
TOUR
Christ the Redeemer can be accessed by authorized cars or by railway
Cosme Velho (Corcovado Train). Not long ago, to reach the observation
deck of the statue needed to walk a lot, which has become a barrier for
disabled people. From 2002, the city government has installed three panoramic elevators and four escalators as part of Cristo. In 2013, renovation project was put into operation, an accredited vans system starting
from Largo do Machado, who makes a direct connection to the top of
Corcovado, with values ranging between periods of low and high season.
Other departure points are: Copacabana and Painswick. Tickets can be
purchased at the time or the internet. VL
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CELEBRITY

INSTALAÇÃO DO CALÇADÃO DA
PRAIA DE IPANEMA NOS ANOS 50
INSTALLATION OF IPANEMA BEACH
PROMENADE IN THE 50’S
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A

The Girl fro

versão original da música A Garota de Ipanema, com o título
de “Menina que passa”, era diferente e continha a seguinte
letra, escrita por Vinicius de Moraes:
Vinha cansado de tudo / De tantos caminhos / Tão sem poesia / Tão
sem passarinhos / Com medo da vida / Com medo de amar / Quando na
tarde vazia / Tão linda no espaço / Eu vi a menina / Que vinha num passo
/ Cheio de balanço / Caminho do mar. Insatisfeitos, Tom Jobim e Vinicius
de Moraes resolveram mudar o conteúdo da letra. A versão definitiva foi
refeita mais tarde somente por Vinicius, inspirado por uma garota que
passava diariamente em frente ao Bar Veloso (mais tarde rebatizado de
Garota de Ipanema, em 1967), no bairro de Ipanema, Rio de Janeiro.
he original version of the song The Girl from Ipanema, with
the title “girl passing” was different and contained the
following letter, written by Vinicius de Moraes:
Tired coming from all / In many ways / So without poetry / So no
birds / Afraid of life / Afraid to love / When the empty afternoon /
So beautiful space / I saw the girl / That was a step / rocking Full
/ sea Way. Dissatisfied, Tom Jobim
and Vinicius de Moraes decided to
change the contents of the letter. The
final version was remade later only by
Vinicius, inspired by a girl who spent
daily in front of the Bar Veloso (later
renamed the Girl from Ipanema in 1967),
in Ipanema, Rio de Janeiro.

T

A canç

Tom and Vinicius assiduously frequented the bar, offering
small tables on the sidewalk. The final song lyrics was to muse
a naive but charismatic girl who at the time lived near the
Bar Veloso. Your name? Heloisa Eneida Menezes Paes Pinto,
better known as Helo Pinheiro, our Girl from Ipanema. However,
she took cognizance of the fact that only two years the music
created. In return for tribute, when he married Helo invited Tom
Jobim and his wife Teresa to be his godparents.
Tom Jobim recorded an instrumental version of “The Girl
from Ipanema” in his first American album, “The composer
of ‘Desafinado’ plays,” dated 1963. In March of the same
year, accompanied by Tom the piano, singer-songwriter John
Gilberto with his wife Astrud and saxophonist Stan Getz,
together they made a mix of “the Girl from Ipanema” and “the
Girl from Ipanema” with Astrud singing the lyrics in English
transcribed by Norman Gimbel. Since then, the re-recordings
and interpretations have not stopped to happen. Again, an

fotos divulgação

Tom Jobim e Vinicius de Moraes frequentavam assiduamente
o bar, que oferecia pequenas mesas na calçada. A letra definitiva
da música teve como musa inspiradora uma ingênua porém
carismática garota que na época morava nas proximidades do
Bar Veloso. Seu nome? Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto,
mais conhecida como Helô Pinheiro, nossa Garota de Ipanema.
Entretanto, ela somente tomou conhecimento do fato depois de
dois anos que a música foi criada. Em retribuição à homenagem,
quando se casou Helô convidou Tom Jobim e sua esposa Teresa
para serem seus padrinhos.
Tom Jobim gravou uma versão instrumental de “A Garota de
Ipanema” em seu primeiro disco americano, “The composer of
‘Desafinado’ plays”, datado de 1963. Em março do mesmo ano,
acompanhado por Tom ao piano, o cantor e compositor João
Gilberto com sua mulher Astrud e o saxofonista Stan Getz — que
vendera 1 milhão de cópias do LP “Jazz Samba” (1962), só de
músicas brasileiras, realizado com o guitarrista Charlie Byrd, juntos

om Ipanema

ção ‘A Garota de Ipanema’ é talvez a música brasileira mais conhecida no mundo
por Luiz França

The song ‘The Girl from
Ipanema’ is perhaps the
best known Brazilian
song in the world

ENTARDECER NA
PRAIA DE IPANEMA
SUNSET ON
IPANEMA BEACH
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fizeram um misto de “A Garota de Ipanema” e “The Girl from
Ipanema”, com Astrud cantando a letra em inglês transcrita por
Norman Gimbel. De lá para cá, as regravações e interpretações
não pararam mais de acontecer. Novamente uma versão
instrumental da canção foi feita em 1967, para um filme intitulado
The Girl from Ipanema usando mesma letra versada para o inglês
por Norman Gimbel. “The Girl from Ipanema” já foi cantada
por Frank Sinatra, Cher, Marisa Monte, Madonna, Sepultura,
entre outros artistas de fama internacional. Até a cantora Amy
Winehouse fez uma versão para a música, que está no seu álbum
póstumo, lançado em 2011, dois meses após a sua morte. A
canção inspirou outra banda americana, The B-52´s, com “Girl
From Ipanema Goes To Greenland” (Garota de Ipanema Foi Para a
Groelândia), presente no disco Bouncing Off the Satellites (1986).
É uma metáfora, já que nossa Garota de Ipanema personifica uma
mulher brasileira alegre e atraente, enquanto que a Groelândia,
por ser uma região global bastante fria, é a própria personificação
de uma personagem ausente e insensível.

instrumental version of the song record in 1967 for
a film called The Girl from Ipanema using the same
letter versed into English by Norman Gimbel. Frank
Sinatra, Cher, Marisa Monte, Madonna and Sepultura
have sung “The Girl from Ipanema” among other
internationally renowned artists. Even the singer Amy
Winehouse made a version for music, which is in his
posthumous album, released in 2011, two months
after his death. The song inspired other American
band, The B-52’s, with “Girl from Ipanema Goes to
Greenland”, present in the disk Bouncing Off the
Satellites (1986). It is a metaphor, since our Girl
from Ipanema personifies a cheerful and attractive
Brazilian woman, while Greenland, being a very cold
global zone is the very personification of an absent
and unfeeling character.
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HELÔ PINHEIRO EM DOIS
MOMENTOS: NA PRAIA
DE IPANEMA, JOVEM
MUSA INSPIRADORA, E
AUTOGRAFANDO FOTO,
ONDE APARECE COM O
AMIGO E COMPOSITOR
TOM JOBIM
HELO PINHEIRO ON TWO
OCCASIONS: AT IPANEMA
BEACH, YOUNG MUSE, AND
AUTOGRAPHED PHOTO,
WHICH APPEARS WITH
FRIEND AND COMPOSER
TOM JOBIM

fotos divulgação

“ Ela foi e é para
nós o paradigma do
broto carioca; a moça
dourada, misto de flor
e sereia, cheia de luz
e de graça”
“It was and is for us
the paradigm of the
girl from Rio; golden,
mixed girl of flower
and mermaid, full of
light and grace”
Vinícius de Moraes

TOM JOBIM (PIANO) E VINICIUS DE MORAES
ARRISCANDO OS PRIMEIROS ACORDES DA
MÚSICA A GAROTA DE IPANEMA
TOM JOBIM (PIANO) AND VINICIUS DE
MORAES RISKING THE FIRST MUSIC CHORD
THE GIRL FROM IPANEMA
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A VERDADEIRA GAROTA DE IPANEMA

S

eu nome é Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, mas
todos a chamam de Helô. Há três anos ela passava, ali
no cruzamento de Montenegro e Prudente de Morais, em
demanda da praia, e nós a achávamos demais. Do nosso posto de
observação, no Bar Veloso, enxugando a nossa cervejinha, Tom e
eu emudecíamos à sua vinda maravilhosa. O ar ficava mais volátil
como para facilitar-lhe o divino balanço do andar. E lá ia ela toda
linda, nossa garota de Ipanema, desenvolvendo no percurso a
geometria espacial do seu balanceio quase samba, e cuja fórmula
teria escapado ao próprio Einstein; seria preciso um Antônio Carlos
Jobim para pedir ao piano, em grande e religiosa intimidade, a
revelação do seu segredo. Para ela fizemos, com todo o respeito e
mudo encantamento, o samba que a colocou nas manchetes do
mundo inteiro e fez de nossa querida Ipanema uma palavra mágica
para os ouvintes estrangeiros. Ela foi e é para nós o paradigma
do broto carioca; a moça dourada, misto de flor e sereia, cheia
de luz e de graça, mas cuja a visão é também triste, pois carrega
consigo, a caminho do mar, o sentimento da mocidade que passa,
da beleza que não é só nossa - é um dom da vida em seu lindo e
melancólico fluir e refluir constante ( Vinicius de Moraes).
Apesar da palavra do poeta Vinicius de Moraes, a mídia
brasileira já ventilou que a verdadeira inspiradora da canção
foi outra mulher carioca (Duda Cavalcanti ou Marina Colasanti).
Em versão frequente, a hipótese do compositor brasileiro
Ronaldo Bôscoli ter citado Helô na extinta revista “Manchete”,
em 1965, como a musa de Tom Jobim e Vinicius de Moraes,
deve-se ao fato de que ele, o Bôscoli, queria conquistá-la. “Sinto
certa tristeza com esses comentários, comenta hoje Helô
Pinheiro. “Podia não ser eu, mas o Vinicius escreveu que era,
falou em show e na TV que era. Então, eu acredito”. Entretanto,
o fotógrafo Yllen Kerr, em 1962, lhe segredou que ouvira Tom e
Vinicius comentando no Bar Veloso que tinham se inspirado na
bela Heloísa Eneida, então com 19 anos.
Voltando ao casamento de Helô Pinheiro, em 1966, o maestro
Tom Jobim acabou sendo padrinho pois Vinicius se encontrava
em Cannes, na França, por onde Helô passou em sua lua de mel
e o encontrou. Por causa de problemas de saúde de seu filho, ela
não pôde dar continuidade à uma sonhada carreira como atriz.
Mesmo assim, atuou nas telenovelas brasileiras “Água Viva” e
“Coração Alado”. Quando mais jovem, nem pôde desfrutar muito
do status de ser A Garota de Ipanema, pois sua família era contra
essa vida de celebridade. Convidada em 1965 para uma série de
eventos nos Estados Unidos em homenagem ao Brasil, teve de
ceder o lugar para a socialite Miriam Salgado Lima.
Helô Pinheiro nasceu no Grajaú, Rio de Janeiro, aos 6 anos de
idade foi morar no bairro do Leblon e aos 12 em Ipanema, onde
gostava de jogar frescobol, pegar jacaré e formar duplas de vôlei.
O episódio “Garota de Ipanema” foi um bem-vindo susto, mas
que, garante Helô, mudou menos seu destino do que as pessoas
pensam: ”É um marco da minha vida. Passei a ter uma história.
Mas o que ficou mesmo foi a fama. Financeiramente, nunca veio
nada que me tornasse rica. Sou milionária de amigos”, afirma.
Helô, que atualmente tem participação na loja de biquínis Garota
de Ipanema e licencia seu nome para uma linha de outra loja,
diz desejar se reaproximar dos herdeiros de Tom e Vinicius.
Eles a “notificaram certa vez por usar imagens dos dois sem
autorização. “Tenho carregado esse peso grande. Mas dessa vida
a gente não leva nada”, finaliza.
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THE REAL GIRL OF IPANEMA

H

is name is Heloisa Eneida Menezes Paes Pinto, but
everyone calls Helo. Three years ago, she passed, there at
the crossroads of Montenegro and Prudente de Morais,
on the beach demand, and we too stood. From our vantage point,
the Bar Veloso, wiping our beer, Tom and I were silent before
his wonderful coming. The air was more volatile as to facilitate
you the divine balance floor. And there was her all beautiful, our
girl from Ipanema, developing on the way the spatial geometry
of your swing almost samba and whose formula would have
escaped Einstein himself; I would take a Antonio Carlos Jobim
to ask the piano in great religious and intimacy, the revelation of
his secret. For she did, with all respect and dumb enchantment,
samba that put it in the headlines around the world and made
our dear Ipanema a magic word for foreign listeners. It was and
is for us the paradigm of the girl from Rio; golden, mixed girl of
flower and mermaid, full of light and grace, but whose sight is
also sad because it carries with it, the way of the sea, the sense
of youth that passes, of beauty that is not ours alone - is a gift
of life in his beautiful and melancholic constant ebb and flow
(Vinicius de Moraes).
Despite the word of the poet Vinicius de Moraes, the Brazilian
media have fanned the true inspiration of the song was another
woman carioca (Duda Cavalcanti or Marina Colasanti). In
common version, the hypothesis of Brazilian composer Ronaldo
Bôscoli have cited Helô the defunct magazine “Headline” in
1965, as the muse of Tom Jobim and Vinicius de Moraes, is due
to the fact that he, the Bôscoli wanted conquest- over there.
“I feel certain sadness with these comments,” said today Helo
Pinheiro. “Could not be me, but it was Vinicius wrote, spoke and
TV show it was. So I believe. “ However, Yllen Kerr photographer,
in 1962, confided to him that he had heard Tom and Vinicius
commenting on Bar Veloso who had been inspired by the
beautiful Heloisa Eneida, then 19 years.
Returning to Helo Pinheiro’s wedding in 1966, the maestro
Tom Jobim eventually godfather because Vinicius was in
Cannes, France, where Helo went on their honeymoon and
found it. Because of his son’s health problems, she could not
give continuity to a dreamed career as an actress. Still, he
served in the Brazilian telenovelas “Living Water” and “Winged
Heart”. When younger, could not enjoy much status to be
The Girl from Ipanema, because his family was against this
celebrity life. Invited in 1965 to a series of events in the United
States in honor of Brazil, he had to give way to the socialite
Miriam Salgado Lima.
Helo Pinheiro was born in Grajaú, Rio de Janeiro, at 6 years
old was living in Leblon neighborhood and 12 in Ipanema,
where he liked to play racquetball, take alligator and form
double volleyball. The episode “The Girl from Ipanema” was
a welcome shock, but that guarantees Helo changed unless
your destination than people think, “It’s a milestone in my
life. I started to have a story. But what was it was the fame.
Financially, it never came nothing that would make me rich.
I am a millionaire friends, “he says. Helo, who currently
participates in bikinis shop Girl from Ipanema and licenses its
name to a line of another store, says it wants to reconnect the
Tom and Vinicius heirs. They notified once by using images of
them without authorization. “I have carried this heavy burden.
But this life we do
 not take anything, “he concludes.
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fotos divulgação

HELÔ PINHEIRO COM
VINICIUS DE MORAES, EM
DOIS MOMENTOS DA VIDA;
FRANK SINATRA E
TOM JOBIM, DURANTE
GRAVAÇÃO DA MÚSICA
A GAROTA DE IPANEMA,
EM UM ESTUDIO NOS
ESTADOS UNIDOS

VL

HELO PINHEIRO WITH
VINICIUS DE MORAES, IN
TWO MOMENTS OF LIFE;
FRANK SINATRA AND
TOM JOBIM, DURING
RECORDING OF THE SONG
THE GIRL FROM IPANEMA,
IN A STUDIO IN THE
UNITED STATES

O SUCESSO NA BOEMIA CARIOCA

SUCCESS BOHEMIA CARIOCA

O sucesso da música A Garota de Ipanema começou em 2 de
agosto de 1962 na boite Au Bom Gourmet, do empresário Flávio
Ramos, uma casa noturna carioca, com capacidade para 300
pessoas localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
Flávio reunia em cena a tríade principal da Bossa Nova: Tom Jobim,
Vinicius de Moraes e João Gilberto. Juntos eles se apresentaram
durante 40 noites, em seis semanas, ao lado do grupo Os
Cariocas, do baixista Otávio Bailly e do baterista Milton Banana.
Era a primeira vez que o Itamaraty autorizava o diplomata
Vinicius a subir num palco, mas ele não podia receber cachê.
Para compensar, tinha direito a levar amigos para vê-lo. Cinco
grandes canções foram lançadas naquela temporada: “Samba do
avião”, “Só danço samba”, “Samba da benção”, “O astronauta”
e ela, “A Garota de Ipanema”, cuja letra Vinicius escrevera
em Petrópolis para a melodia que Tom compusera em seu
apartamento na Rua Barão da Torre.
Quando a canção foi gravada, o produtor musical Creed Taylor,
depois de ficar por muitos meses com os áudios na gaveta,
resolveu cortar a voz de João Gilberto da faixa e lançá-la com
menos de três minutos de duração  a original tinha mais de
cinco. João ficou uma fera, mas a música virou uma febre. O
disco ganhou o Grammy em 1964, e “A Garota de Ipanema”
começou a ser gravada pelos principais cantores americanos. Até
que em 1967 chegou a vez de Frank Sinatra, que chamou Tom
Jobim para fazer um disco inteiro com ele.

The success of the song The Girl from Ipanema began on
August 2, 1962 in the nightclub Au Bon Gourmet, owned by
Flavio Ramos, with capacity for 300 people located at Avenida
Nossa Senhora de Copacabana. Flávio gathered on the scene
the main triad of bossa nova: Tom Jobim, Vinicius de Moraes
and João Gilberto. Together they performed for 40 nights, in six
weeks, the group side Os Cariocas, bassist Otavio Bailly and
drummer Milton Banana.
It was the first time that the Foreign Ministry authorized
the diplomat Vinicius to go up on stage, but he could not get
cached. To compensate, he was entitled to take friends to
see it. Five great songs were released that season: “Airplane
Samba”, “Just dance samba”, “Samba blessing”, “Spaceman”
and she, “The Girl from Ipanema”, whose lyrics Vinicius written
in Petrópolis for melody Tom had written in his apartment on
Rua Barao da Torre.
When the song was recorded, the music producer Creed
Taylor, after staying for many months with the audios in the
drawer, decided to cut the voice João Gilberto band and release
it with less than three minutes long - the original had more
than five. John was furious, but the music turned a fever. The
album won the Grammy in 1964, and “The Girl from Ipanema”
began to be recorded by the major American singers. Until in
1967, it came to Frank Sinatra, who called Tom Jobim to make
a whole album with him.
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VOCê SABIA?

DID YOU KNOW?

- A Garota de Ipanema é a segunda canção mais executada da História,
ficando atrás apenas de “Yesterday”, dos Beatles.
- Segundo a editora do grupo Universal, que administra a comercialização da
música, há mais de 1,5 mil produtos (LPs, CDs, DVDs) com ela.
- É impossível saber ao certo o número de interpretações gravadas, mas
deve ultrapassar 500.
- Na internet, encontram-se versões em finlandês, estoniano e até esperanto.
E a inclusão em filmes, programas de TV, comerciais e jogos eletrônicos não
para de acontecer.
- De Stevie Wonder a Mike Tyson, de Amy Winehouse a Xuxa Meneghel, a
música “A Garota de Ipanema” continua sendo cantada por todo o mundo.

- The Girl from Ipanema is the second most played song in history, behind
only “Yesterday” by the Beatles.
- According to the editor of Universal Group, which manages the marketing
of music, there are more than 1500 products (LPs, CDs, DVDs) with her.
- It is impossible to know for sure the number of recorded interpretations,
but should exceed 500.
- On the Internet, there are versions in Finnish, Estonian and even Esperanto.
In addition in movies, TV shows, commercials and video games not to
happen.
- From Stevie Wonder Mike Tyson, Amy Winehouse Xuxa Meneghel, the song
“The Girl from Ipanema” is song throughout the world. VL

Ipanema
Piscina com
vista para o mar

O Golden Tulip Ipanema Plaza está
localizado no mais soﬁsticado e charmoso
bairro da cidade, ﬁca a 50 metros da praia e do
famoso Posto 9, a 5 minutos de Copacabana
e oferece diversas opções de lazer e
negócios, com fácil acesso ao centro
ﬁnanceiro e aeroportos.
São 140 apartamentos elegantemente
decorados, além de uma espetacular
cobertura com vista para a Praia de Ipanema,
a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo
Redentor, alguns dos principais cartõespostais da cidade. A área ainda conta com
duas saunas (seca e a vapor), ﬁtness center e
uma das maiores piscinas de Ipanema. Para
maior comodidade dos hóspedes, o hotel
disponibiliza gratuitamente, cadeiras, guardasóis e toalhas, mediante disponibilidade.

Plaza

Para eventos e convenções, o Ipanema
Plaza oferece três salões com capacidade
para até 90 pessoas e uma sala de reunião
para até 10. Todos os espaços contam com
equipamentos modernos e uma experiente
equipe de apoio. A cobertura Terrasse Ipanema
também é palco de festas e coquetéis com
vista deslumbrante da cidade.
Reservas: www.ipanemaplaza.com.br

Suíte Ipanema
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A BOEMIA CARIOCA

Entre 1942 e 1943, a Lapa, bairro boêmio e cultural do Rio
de Janeiro, chegava ao fim. A histórica investida moralizadora do
chefe de polícia Alcides Etchegoyen contra os lugares e pessoas
que faziam da Lapa uma espécie de Montmartre carioca acabou
por despi-la de seu caráter alegre, movimentado, festivo, libertário,
e da fama, não de todo justa, de “bairro do pecado”. A vida do
Centro nunca mais foi a mesma. Bares e boates migraram para
Copacabana e somente no fim do século XX, a Lapa voltaria a
recuperar sua agitação. A Montmartre carioca tinha cabarés,
restaurantes, bares e, naturalmente, prostíbulos, que chocavam a
classe média pudica e carola. Por suas ruelas, circulavam artistas
como Portinari, Manuel Bandeira, Villa-Lobos e Di Cavalcanti. Os
malandros proliferavam, mas não eram bandidos. E, nos cabarés,
surgiam os primeiros artistas performáticos da cidade, muitos
deles gays e travestis. Etchegoyen perseguiu mulheres da noite,
homossexuais e malandros, fechando pensões e fazendo batidas
nos cabarés. O fechamento dos cassinos no Brasil, em 1946, seria
o golpe fatal na boemia da Lapa.
Com isso, a intelectualidade tomou o rumo da Zona Sul e o
samba, o da Zona Norte. Mas foi justamente o ritmo nascido
no morro e adotado pela classe média nos anos 1920 e 1930
que serviria de combustível para a Lapa voltar a brilhar. A partir
dos anos 1990, o surgimento de casas de samba na região
recuperou a tradição boêmia do bairro que, hoje, atrai uma
multidão de jovens e turistas nos fins de semana.
Fonte: O Globo
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THE CARIOC

Between 1942 and 1943, Lapa, bohemian and cultural
district of Rio de Janeiro, lost its luster. The historical
moralizing assault police chief Alcides Etchegoyen against
the places and people who were of Lapa a kind of Carioca
Montmartre eventually stripping her of her cheerful character,
bustling, festive, libertarian, and fame, not just whole,
“neighborhood of sin.” Center of Life was never the same.
Bars and nightclubs migrated to Copacabana and only in
the late twentieth century, Lapa would recover his agitation.
The Rio Montmartre had cabarets, restaurants, bars and, of
course, brothels, which shocked the prudish middle class and
sanctimonious. On its streets, circulated artists like Portinari,
Manuel Bandeira, Villa-Lobos and Di Cavalcanti. The rascals
proliferated, but they were not bandits. In cabarets appeared
the first performance artists of the city, many of them gays
and transvestites. Etchegoyen persecuted women of the night,
homosexuals and rascals, closing pensions and making beats
in cabarets. The closing of casinos in Brazil in 1946 would be
the fatal blow to the bohemia of Lapa.
Thus, the intelligentsia took the direction of the South Zone
and the samba, the North Zone. However, it was just the rhythm
born in the hill and adopted by the middle class in the 1920 and
1930, which serve as fuel for the Lapa again shine. From the
1990s, the emergence of samba clubs in the region recovered
the bohemian tradition of the neighborhood, which today
attracts a crowd of young people and tourists on weekends.

A COMEÇA NA LAPA

CA BOHEMIA BEGINS IN LAPA
nA revista VL apresenta os dez bares mais interessantes
da Lapa para turista nenhum colocar defeito...
The VL magazine to present the ten most interesting
bars of Lapa for tourist nowhere to put defect...
Ç

BAR CARIOCA DA GEMA

fotos pesquisa fonte internet

BARES / BARS

nPara quem gosta de samba e MPB da

melhor qualidade, o Bar Carioca da Gema
é o endereço certo e diversão garantida
na noite carioca. Sua reputação ganhou
projeção internacional. O local é dividido
em quatro ambientes: salão principal,
varanda, jirau e segundo andar. Oferece boa
variedade de comidinhas deliciosas, drinks
variados e, claro, a cerveja sempre gelada.
For people who like samba and MPB best
quality, Bar Carioca is the
right address and guaranteed
fun in Rio. His reputation gained
international projection. The site
is divided into four rooms: the main
hall, balcony, loft and second floor. It
offersgood variety of delicious tidbits,
assorted drinks and of course
the always cold beer.
Avenida Mem de Sá, 79
Tel.: +55 21 2221 9943
Segunda a quarta, das 19h às 1h30
Quinta a sexta, das 19h às 3h; sábado, de 21h
às 3h; domingo, de 21h às 1h30
Cartões de créditos: Visa, Mastercard, Dinner.
Cartões de débitos: Maestro e Visa Electron.
www.barcariocadagema.com.br

BAR DA BOA Ç
nBar oficial da cerveja Antarctica, o local

fica em uma esquina privilegiada do
bairro da Lapa, entre a Av. Mem de Sá e
a Rua do Lavradio. São dois andares com
programação musical, oferece cerveja
geladinha, muita descontração e comidinhas
impecáveis, como a Costelinha ao Molho
Barbecue, o Bolinho de Feijoada e outros
petiscos.
Official bar of the Brazilian brand
of Antarctica beer, the place is in a

privileged corner of the Lapa district,
between Av. Mem de Sa and Lavradio
Street. There are two floors with music
programming, the cold beer, lots of fun
and clean play food, like the Ribs BBQ
Sauce to the Feijoada Cookie and other
snacks.
Av. Mem de Sá, 69 – Tel.: +55 21 22212542
Segunda a Domingo, das 19h30 até o último
cliente.
Cartões de créditos: todos
www.bardaboalapa.com.br

The carioca bohemia begins in Lapa
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BAR DAS QUENGAS
nNo passado, o local

foi um dos prostíbulos
mais concorridos
na cidade do Rio de
Janeiro. A referência é
tão forte que acabou
emprestando o nome
ao bar que atualmente
é um dos melhores
da Lapa. O forte da
casa são os petiscos
acompanhados
de cerveja sempre
gelada.
In the past, the bar
was one of the busiest brothels in the
city of Rio de Janeiro. The reference is
so strong that just lending his name to
the bar that is currently one of Lapa’s
best. The strength of the house are
the snacks accompanied by cold beer
always.
Avenida Mem de Sá, 173/175
Tel.: +55 21 2232 0670
Domingo a quinta, das 11h às 2h; sexta e
sábado, até às 4h
www.bardasquengaslapa.com.br

pies appreciated make it worth waiting for
accommodation in a room in the house.
Avenida Mem de Sá, 77
Tel.: +55 21 2507 1976
Domingo a quarta, das 17h às 3h; quinta a
sábado, até às 6h
www.botecobelmonte.com.br/garrafa

CACHAÇARIA MANGUE SECO

from leaving work to groups of friends
who were to have fun in lively karaoke
sessions. The menu offers typical dishes
of exceptionally honest pub.
Av. Mem de Sá, 70 – Tel.: +55 21 226 9691
Segunda, terça, quarta e domingo, das 18h às
2h; quinta, das 18h às 3h; sexta, das 17h às 4h;
sábado, das 18h às 4h
www.matrizonline.com.br

nSituado em um casarão do fim do século

XIX, a Cachaçaria Mangue Seco abriga,
além do restaurante, uma completa
cachaçaria, com mais de 100 rótulos. O
ambiente é acolhedor, seja nas simpáticas
mesas do lado de fora, dentro do salão ou
no segundo andar da casa. A happy-hour
“Birinight” acontece toda terça e quarta, com
música ao vivo e dose dupla de caipirinha, a
partir das 19h.
Located in a mansion of the late
nineteenth century, Cachaçaria Mangue
Seco offers, in addition to the restaurant,
a full cachaçaria, typical Brazilian drink,
with over 100 labels. The atmosphere
is warm, is on friendly tables outside,
inside the hall or on the second floor of
the house. Happy hour “Birinight” takes
place every tuesday and Wednesday,

RIO SCENARIUM Ç
nÍcone do processo de revitalização cultural

BOTECO DA GARRAFA Ç
nBadalado bar na noite boemia da Lapa,

o tradicional Boteco da Garrafa está
sempre lotado, daí a dificuldade para
conseguir uma mesa interna para a
happy-hour. Para resolver a questão, seus
proprietários oferecem mesa externas
que quase ocupam a calçada inteira do
estabelecimento. Drinks incrementados
preparados com rótulos importados e as
apreciadas empadas abertas fazem valer
a pena a espera por acomodação em um
lugar da casa.
Trendy bar in the bohemian night of
Lapa, the traditional Boteco da Garrafa
is always crowded, hence the difficulty
to get an inside table for happy hour.
To resolve the issue, the owners offer
external table that almost fill the entire
sidewalk property. Drinks incremented
prepared with imported labels and open
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with live music and double dose of
Caipirinha.
Rua do Lavradio, 23, Centro Antigo
Tel: + 55 21 3852 1943
De segunda a sábado, das 11h às 4h
Cartões de créditos e débitos: Todos.
www.manguesecocachacaria.com.br

CHOPERIA BRAZOOKA
nConsiderada uma das maiores choperias

da Lapa, a casa dispõe de quatro andares
mezaninos que acolhem desde clientes
saindo do trabalho até grupos de amigos
que foram para se divertir em animadas
sessões de karaokê. O cardápio não foge à
regra, oferecendo comidas típicas de boteco
excepcionalmente honestas.
Considered one of the largest beer
gardens of Lapa, the house has four
floors mezzanines hosting customers

da Rua do Lavradio, o Rio Scenarium,
no Centro Histórico do Rio de Janeiro,
funciona como casa de shows com música
ao vivo, bar e restaurante. A casa tem
um grande acervo de móveis e objetos
antigos, colecionados ao longo dos anos,
hoje com mais de dez mil peças. Entre as
preciosidades, cadeiras de várias décadas,
como a centenária de barbeiro, e uma
antiga Pharmácia Homeopática da década
de 1930. A coleção de relógios de parede
antigos, os lustres de cristal e espelhos
venezianos também se destacam. Com
uma programação musical autenticamente
brasileira, com samba, choro, MPB e forró, o
Rio Scenarium apresenta, no palco principal,
dois shows ao vivo durante a semana e três
shows às sextas e sábados. Outra opção
é o Salão Anexo que oferece ambiente
reservado com DJ’s. Ali também há grupos
de chorinho, roda de samba e até mesmo
samba-rock, em uma programação variada.
Em 2015, foi inaugurado o Bar Therezópolis
no segundo piso da casa, que oferece
cervejas e petiscos especiais.
Icon cultural revitalization process of
Lavradio Street, Rio Scenarium in the
historic center of Rio de Janeiro, is a
place with live music, bar and restaurant.
The house has a large collection of
antique furniture and objects collected
over the years, now more than ten
thousand pieces. Among the gems,
chairs several decades, as the centuryold barber and an old Pharmácia
Homeopática the decade of 1930. The
collection of antique wall clocks, crystal
chandeliers and Venetian mirrors also
stand out. With an authentic Brazilian
music programming, with samba, choro,
forró and MPB, Rio Scenarium shows on
the main stage, two live shows during
the week and three shows on Friday and

BARES / BARS

Rua do Lavradio, 20, Centro Antigo
Tel: +55 21 3147 9000
Segunda a quinta, às 18h30; sexta, às 19h;
Sábado e domingo, às 20h.
Ingressos: R$ 50.
Cartões de créditos e débitos: Todos.
www.rioscenarium.com.br

decoração, com temas religiosos, chama
a atenção com seus oratórios e outras
relíquias, como o anjo de madeira com 2,5
metros, pendurado no teto - réplica de obra
do escultor brasileiro Aleijadinho. O novo
projeto da casa é o Three Jazz Happy Hour,
que acontece de quinta a sábado com duo
de jazzístico tocando ao vivo em frente ao
restaurante durante o Happy Hour.
The Santo Scenarium is housed in a
restored mansion that was once address
the illustrious Brazilian actor João
Caetano and in the nineteenth century,
housed a police station. Opened in
2007, the proposal of the bar is the

place from Thursday to Saturday with jazz
duo playing live in front of the restaurant
during Happy Hour.
Rua do Lavradio, 36 - Centro Antigo
Tel: (21) 3147 9007
Horário: Segunda, das 11 às 17h;
Terça a sábado, das 11h a 1h30
Cartões de crédito: todos.
Cartões de débitos: Todos.
Tickets: Visa vale, Ticket Refeição, Planvale,
Sodexo, Elo Refeição e Green Ticket.
www.santoscenarium.blogspot.com.br

LEVIANO BAR

Ç

Saturday. Another option is the Hall Annex
offers private atmosphere with DJ’s. Here
there are also groups of choro, samba
and even samba rock in a varied program.
In 2015, it opened the Bar Therezópolis
on the second floor of the house, which
offers beers and special snacks.

de saem concorridas refeições, petiscos e
doces diversos, o Leviano Bar proporciona
uma privilegiada vista para os Arcos da
Lapa. Drinks performáticos e preparados
pelos bartenders da casa, e um DJ residente
que celebra ritmos variados, atendendo às
preferências musicais dos clientes da casa.
In addition to offering fine cuisine, where
are prepared delicious meals, snacks and
various sweets, the Leviano Bar offers
a privileged view of the Arcos da Lapa.
Drinks performative and prepared by
bartenders of the house and a resident DJ
that celebrates varied rhythms, given the
musical preferences of customers from
home.

fotos pesquisa fonte internet

nAlém de oferecer uma requintada cozinha,

Avenida Mem de Sá, 47
Tels.: +55 21 2507 5779 / +55 21 2507 5967
Terça a domingo, das 18h até o último cliente
Cartões de Créditos: todos.
Cartões de Débitos: todos
www.levianobar.com.br

SANTO SCENARIUM Ç
nO Santo Scenarium funciona em um

casarão restaurado que já foi endereço do
ilustre ator João Caetano e, no século XIX,
abrigou uma delegacia. Inaugurado em 2007,
o bar tem como proposta a democratização
do jazz e da música instrumental no Rio de
Janeiro, tendo sido a primeira do gênero
na região do centro antigo da cidade. A

VALE A PENA CONFERIR...
JAZZ IN CHAMPANHERIA
nLocalizada no coração da região

portuária, a champanheria tem ambiente
inspirado pela Pop Art e traz nas janelas
imagens projetadas que se alternam
nas mais belas paisagens do mundo
todo. Menu diversificado no cardápio,
com predominância para a culinária
japonesa. Há ainda sanduíches gourmet e
bruschettas deliciosas, tudo para harmonizar
perfeitamente com os espumantes, que
são a aposta da casa. Durante a semana,
a casa promove o ‘Degusta Champa’,
com uma degustação de variados tipos
de espumantes; o ‘Karaokê Pop Jazz In’,
para você mostrar todo o seu talento e o já
conhecido ‘Happy Hour’ da casa.

democratization of jazz and instrumental
music in Rio de Janeiro, and was the
first of its kind in the area of the old city
centre. The decor, with religious themes,
draws attention with his oratorios and
other relics, such as wooden angel 2.5
meters, hanging from the ceiling - work
of replica of the Brazilian sculptor
Aleijadinho. The new house project is
the Three Jazz Happy Hour, which takes

Located in the port area, the house has
room inspired by Pop Art and brings
screens projected images that alternate
in the most beautiful landscapes in
the world. Menu diverse, especially for
Japanese cuisine. There are also gourmet
sandwiches and delicious bruschettas,
all to harmonize perfectly with sparkling
wines, which are the focus of the home.
During the week, the house promotes
‘Degusta Champa’, with a tasting of
various types of sparkling wines; the
‘Karaoke Pop Jazz In’, for you to show
your talent and the well-known ‘Happy
Hour’ house. VL

Cartões de créditos e débitos: Todos.
www.jazzinchampanheria.com.br

Rua Sacadura Cabral, 63, Sobrado, Gamboa
Tels: + 55 21 2253 7916/ +55 21 96943 0053.
Terça a sexta-feira, das 18h à 1h; sábado, das
22h às 5h.
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Brazilian B

CARMEN MIRANDA: LUXO,
BALANGANDÃS E SEUS
FAMOSOS TURBANTES
CARMEN MIRANDA: LUXURY,
‘BALANGANDÃS’ AND THEIR
TURBANS FAMOUS

T

hey say that one day she came back to
Brazil americanized, and it served to
compose a theme to retaliate samba.
Commented that for a year she could use
her sandals without repeating a model even.
Hollywood made a real branch Carnivale and
as a result, his famous turbans just becoming
fashionable in the land of cinema. One meter
and fifty-three of pure talent and just six
minutes were enough to turn inside out one
unseasoned Broadway in the late 1930. Rich
and famous, Carmen Miranda changed the
name, but no identity, no longer simply be the
“Pequena Notável” remarkable to become the
most electrifying Brazilian Bombshell

Bombshell
Dizem que um dia ela voltou para o Brasil
americanizada, e o assunto serviu até como
tema para compor um samba de revide.
Comentam que durante um ano inteiro ela
poderia usar suas sandálias sem repetir
um modelo sequer. Fez de Hollywood uma
verdadeira filial do Carnaval brasileiro
e, como saldo, seus famosos turbantes
acabaram virando moda na terra do cinema.
Um metro e cinquenta e três de puro talento
e apenas seis minutos foram suficientes para
virar do avesso uma Broadway sem tempero
no final dos anos 1930. Rica e famosa,
Carmen Miranda trocou de apelido, mas não
de identidade, deixando de ser simplesmente
a Peque Notável para se transformar na mais
eletrizante Brazilian Bombshell
por Luiz França

VL
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relação de Carmen Miranda com a moda começou cedo. Em
1925, então com 16 anos, aprendeu o oficio quando trabalhou como costureira na loja carioca La Femme Chic. Com Madame Boss aprendeu a fazer chapéus, roupas e a cuidar melhor de
sua aparência. Logo se tornou uma exímia profissional e, segundo
sua recente biografia, esmiuçada pelo jornalista e escritor brasileiro
Ruy Castro no livro intitulado Carmen, “ela mesma confeccionava
seus próprios figurinos”. Em 1933, Carmen lançou a moda dos casaquinhos masculinos. No ano seguinte, um sapateiro do bairro do
Catete, no Rio de Janeiro, fez, a seu pedido, os primeiros sapatos
plataforma da história. Ela tinha seios fartos e, para disfarçar a protuberância, usava sutiãs que os achatavam.
O traje que imortalizou a Pequena Notável foi o de uma baiana usado no filme brasileiro Bananas da Terra, de João de Barro
(1938), que não deixava o umbigo à mostra. O compositor baiano
Dorival Caymmi, além de compor para o filme a música “O Que é
Que a Baiana Tem”, assessorou Carmen a produzir a fantasia repleta de balangandãs, todos muito bem descritos na letra e tudo
isso por cinco dólares, pagos à vista. À convite do empresário norte-americano Lee Schubert, em 1939 ela embarcou para os Estados
Unidos, levando à tira colo seu grupo Banda da Lua. Aportando nos
Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial, Carmem Miranda representou vivamente a terra desconhecida e exótica, cheia
de coqueiros, bananas e abacaxis; atendeu às necessidades fantasiosas e consumistas do povo norte-americano, alcançando a
glória e a fortuna. De volta ao Brasil, depois de um ano ausente,

26 VIAGEM + LUXO

T

he relationship of Carmen Miranda with fashion started
early. In 1925, then 16, he learned the craft when he
worked as a tailor in Rio shop La Femme Chic. Madame
Boss learned to make hats, clothes and take better care of their
appearance. It soon became a professional excels and, in his
recent biography, teased by Brazilian journalist and writer Ruy
Castro in the book entitled Carmen, “she made herself their
own costumes.” In 1933, Carmen launched the fashion of men’s
jackets. The following year, a shoemaker Catete neighborhood
in Rio de Janeiro, made at its request, the first platform shoes in
history. She had full breasts and to disguise the bulge, wearing
bras that flattened.
The costume immortalized Bombshell was a Bahian used in Brazilian film Earth Bananas, João de Barro (1938) that left her midriff
bare. The Bahian composer Dorival Caymmi, besides composing for
the film the song “What Is That the Bahian has” advised Carmen to
produce the fantasy full of trinkets, all very well described in the letter
and all for five dollars, paid in cash . At the invitation of the American
businessperson Lee Schubert, in 1939 she embarked for the United
States, leading to the lap strap your Moon Band group. Contributing in
the United States at the beginning of World War II, Carmen Miranda
represented strongly the earth unknown and exotic, full of coconut
trees, bananas and pineapples; He met the fanciful and consumptive
needs of the American people, reaching the glory and fortune. Back in
Brazil, after a year away, it was received boos in a concert at the Urca
Casino, which opened singing South American Way. In good-natured

APORTANDO NOS ESTADOS UNIDOS NO INÍCIO DA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL, CARMEM MIRANDA REPRESENTOU VIVAMENTE O BRASIL, TERRA
DESCONHECIDA E EXÓTICA, CHEIA DE COQUEIROS, BANANAS E ABACAXIS
BETTING IN THE UNITED STATES AT THE BEGINNING OF WORLD WAR II,
CARMEN MIRANDA STRONGLY REPRESENTED THE BRAZIL, UNKNOWN
AND EXOTIC LAND FULL OF COCONUT TREES, BANANAS AND PINEAPPLES

foi recebida sob vaias em um show no Cassino da Urca, que abriu
cantando South American Way. Em resposta bem-humorada ao público, lançou, logo em seguida, um novo show: “Disseram que Voltei
Americanizada”, de Vicente Paiva e Luiz Peixoto.

response to the public, launched soon after, a new show: “They said I
came back Americanized,” Vicente Paiva and Luiz Peixoto.

AS GAROTAS DO BRASIL

In the book “Alceu Penna and Brazil’s Girls”, published in
2004 by journalist Gonçalo Junior, Carmen Miranda deserves a
special chapter. According to reports the author, star and illustrator Alceu Penna were friends both during a season in the United
States. Alceu served as interpreter for Carmen and the Bando da
Lua, and contribute ideas to renew its image. The designer also
made a number of suggestions to ‘renew’ the wardrobe of the
singer. Added, including, multicolored skirts, fantastic turbans
and butch thick soles. Also drew their fantasies when she went
to Hollywood. It was the creator of the first truly Brazilian fantasy
used by Carmen Bahian. It is up to him also the creation of the
clothing worn by the musicians, a mix in exotic minimum fantasy:
tuxedo pants with shoes and striped shirts, typical Cuban costume. In the head, they would use Panama hat. Carmen should
Alceu also the movement that became one of his trademarks: the
act of making waves by the end of the skirt with the arm.
Penna signed for 26 years (1938 and 1964), a column that boosted
sales of the former Rio magazine “O Cruzeiro”. The Alceu’s Girls, as
it became known, beautiful girls were drawings of well-designed
bodies, valued by a firm stroke, combined with cheerful colors. The
inspiration came from the pin ups immortalized in american Gil

No livro “Alceu Penna e as Garotas do Brasil”, publicado em 2004
pelo jornalista Gonçalo Júnior, Carmen Miranda merece um capítulo especial. Segundo relata o autor, a estrela e o ilustrador Alceu
Penna ficaram amicíssimos durante uma temporada de ambos nos
Estados Unidos. Alceu serviu de intérprete para Carmen e o Bando
da Lua, além de contribuir com ideias para renovar sua imagem.
O desenhista fez também uma série de sugestões para ‘renovar’
o guarda roupa da cantora. Adicionou, inclusive, saias multicoloridas, os turbantes fantásticos e os sapatões de solas grossas. Desenhou também as suas fantasias quando ela foi para Hollywood.
Foi o criador da primeira fantasia genuinamente brasileira usada
por Carmen: a baiana. Cabe a ele também a criação das roupas
usadas pelos músicos, uma mistura no mínimo exótica de fantasia: calça de smoking com sapatos e camisas listradas, traje típico
cubano. Na cabeça, usariam chapéu Panamá. Carmen deve a Alceu também o movimento que se tornou uma de suas marcas registradas: o gesto de fazer ondas pela ponta da saia com o braço.
Penna assinou durante 26 anos (1938 e 1964), uma coluna que impulsionou as vendas da extinta revista carioca “O Cruzeiro”. As ga-

GIRLS OF BRAZIL
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À CONVITE DO
EMPRESÁRIO NORTEAMERICANO LEE
SCHUBERT, EM 1939
CARMEN MIRANDA
EMBARCOU PARA OS
ESTADOS UNIDOS,
LEVANDO À TIRA COLO SEU
GRUPO BANDO DA LUA

VIAGEM + LUXO

rotas do Alceu, como ficou conhecida, eram desenhos de mocinhas
bonitas, de corpos bem delineados, valorizados por um traço firme,
aliado a cores alegres. A inspiração vinha das pin ups americanas
imortalizadas nos desenhos de Gil Evgren e serviam como modelo
de beleza para as leitoras do semanário. Foi pelo sucesso de suas
meninas que o ilustrador assumiu a editoria de moda da revista nos
anos da Segunda Guerra Mundial, período em que a informação, vinda da Europa, principalmente de Paris, demorava a chegar. A medida
foi emergencial, porém, mostrou-se eficaz. O ilustrador passou uma
temporada na Cidade Luz, e com a experiência adquirida desenvolveu figurinos para teatro e concurso de beleza. Também criou para a
filial brasileira da Rhodia, que chamava nomes importantes das artes
plásticas para estampar seus tecidos. Assim, Alceu Penna está entre
os grandes criadores brasileiros de moda. E, mesmo a dúvida se desenhou ou não para Carmen, segundo comentaristas da época, não
tira a importância de sua obra para a história da moda brasileira.
MIRANDA LOOK

A

fotos divulgação

“Pequena Notável”, como era conhecida, marcou tanto com seu
sorriso contagiante e jeito de cantar, revirando os olhos, mexendo
as mãos e gingando, somados à graça de seus trajes cheios de
balangandãs que, às vésperas de lembrar os 61 anos de sua morte (ela
faleceu no dia 5 de agosto de 1955), é ainda o símbolo brasileiro mais
conhecido no mundo. Mais do que uma voz, foi um fenômeno do show
business norte-americano. O apogeu de Hollywood destaca Carmem
como um dos marcos desse período. A atriz fez sucesso no Brasil e nos
Estados Unidos, divulgando a cultura latino-americana. Foi a primeira
brasileira a lançar moda, inclusive nos Estados Unidos, o Miranda look,
que foi adaptado e usado nas ruas. Para perpetuar ainda mais sua memória, a escultora paulistana Christina Motta foi escolhida para fazer a
estátua de Carmen (1909-1955) que ficará na praça ao lado do Museu
da República, no bairro do Catete, no Rio.

VL

AT THE INVITATION
OF THE AMERICAN
BUSINESSMAN LEE
SCHUBERT IN 1939
CARMEN MIRANDA
SHIPPED TO THE UNITED
STATES, LEADING TO THE
STRIP LAP HIS GROUP
‘BANDO DA LUA’

Evgren drawings and served as a model of beauty for the weekly
readers. It was the success of his girl’s illustrator took the magazine’s fashion editors in the years of World War II, during which the
information coming from Europe, especially Paris, took to arrive.
The measure was an emergency, however, proved to be effective,
The illustrator spent a season in the City of Light, and the experience developed costumes for theater and beauty contest.
MIRANDA LOOK

T

he “Bombshell”, as known was marked both with his infectious
smile and way of singing, rolling his eyes, moving his hands and
waddled, added to the grace of their full of frills costumes on
the eve to remember the 61 years of her death (she died on August
5, 1955), is still the best known Brazilian symbol in the world. More
than a great voice, was an American show business phenomenon.
The heyday of Hollywood highlights Carmen as one of the milestones
of this period. The actress was successful in Brazil and the United
States, promoting Latin American culture. It was the first Brazilian
to launch fashion, including the United States, Miranda look, which
was adapted and used on the streets. Even today many designers
seek inspiration in the great little remarkable. The influence of Carmen Miranda in fashion is undeniable. For even more perpetuate
his memory, the sculptress from Sao Paulo city Christina Motta will
make Carmen statue (1909-1955) that will be in the square next to
the Museum of the Republic, in Catete in Rio.

MUSEU CARMEN MIRANDA

CARMEN MIRANDA MUSEUM

O Museu Carmen Miranda foi inaugurado em 1976, com doações da
família da artista. O local expõe quase 4 mil itens, sendo 461 peças do
seu guarda-roupa, entre bijuterias, trajes completos de shows e filmes,
cintos, sapatos e turbantes, além de partituras, manuscritos, roteiros,
fotografias e cartazes. Programe-se: Avenida Rui Barbosa (em frente ao
nº 560), bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio. O museu funciona de
terça a sexta, das 11h às 17h, e sábados e domingos, das 13h às 17h.
A entrada é gratuita.

The Carmen Miranda Museum, opened in 1976, have family donations artist. The museum displays almost 4.000 items, with 461 pieces of your wardrobe, including jewelry, costumes complete shows
and movies, belts, shoes and turbans as well as scores, manuscripts,
scripts, photographs and posters. To set it: Rui Barbosa Avenue (opposite nº 560), Flamengo neighborhood, the South Zone of Rio The
museum is open from Tuesday to Friday from 11h to 17h, and Saturdays and Sundays from 13h to 17h.Admission is free. VL
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Uma seleção dos melhores restaurantes do Rio
A selection of Rio’s best restaurants

TALHERES COBIÇADOS
Ç

AMIR

nO Amir é um dos mais tradicionais

COMES & BEBES

restaurantes árabes do Rio de Janeiro. A
filosofia da casa, que começou como uma
Deli de produtos importados, é trabalhar
com temperos selecionados, para manter a
qualidade de sua cozinha. No Amir, o cliente
poderá encontrar deliciosos pratos como
Arroz com Cordeiro, Kibe Cru, Shawarma,
Sanduíche de Falafel, Homus, entre outros.
Amir is one of the traditional Arabic
restaurants in Rio de Janeiro. The
philosophy of the house, which began
as a Delhi imported products, is working
with selected spices, to maintain the
quality of its cuisine. In Amir, customer
can find delicious dishes such as Rice
with Lamb, Kibe Raw, Shawarma, Falafel
Sandwich, Hummus, among others.
Rua Ronald de Carvalho, 55 – Loja C
Copacabana
Tels.:+55 21 2275 5596 / 2122 4488
Segunda a sábado, das 12 às 0h
Domingo das 12h às 23h

Rua Constante Ramos, s/nº – Copacabana
Tel.: +55 21 2255 2598
Segunda a quinta, das 18h30 às 1h
Sexta e sábado, das 18h30 às 2h

Domingo, das 18h até 1h

Ç

CAPRICCIOSA

nReconhecida pelas pizzas de alta

qualidade, feitas no forno à lenha, a
Capricciosa oferece 31 sabores diferentes.
O carro-chefe é a marguerita gourmet,
com mozarela de búfala artesanal,
tomate italiano, lascas de parmiggiano e
manjericão. O restaurater Bruno Tolpiakov
aposta na mozzarella negra para um novo
sabor de pizza na casa. Segundo ele, a

30
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iguaria tem “pouca acidez, sabor
único e textura preservada”. A
redonda é preparada ainda com
duo de tomate: pelatti e pachino,
mozzarella di búfala branca, lascas
de grana padano e manjericão
fresco. Os vinhos são servidos em
taça, meia garrafa e garrafa inteira. A
sobremesa mais pedida é o petit
gâteau com calda de chocolate
branco ou preto, e sorvete de creme.
Recognized by the high quality
pizzas made in the wood-fired
oven, the Capricciosa offers 31
different flavors. The flagship is
the gourmet marguerita with mozzarella
handmade buffalo milk, Italian tomato,
parmiggiano chips and basil. The
restaurater Bruno Tolpiakov bet on black
mozzarella for a new flavor of pizza at
home. According to him, the dish has
“little acidity, texture and unique flavor
preserved.” The round is still prepared
with tomato duo: PELATTI and pachino,
mozzarella di buffalo white, grana padano
shavings and fresh basil. The wines are
served by the glass, half bottle and full
bottle. The most requested dessert is the
petit gateau with white or dark chocolate
syrup and vanilla ice cream.

FASANO AL MARE Ç
nA célebre tradição gastronômica da família

Fasano se faz presente no Fasano al Mare,
ponto de encontro do Rio de Janeiro em
perfeita sintonia com a Cidade Maravilhosa.
Sob o comando de Rogério Fasano, a cozinha
é executada pelo chef Paolo Lavezzini,
importado diretamente da Enoteca Pinchiorri
em Florença, 3 estrelas no Guia Michelin.
O cardápio do restaurante explora os mais
diversos aspectos da culinária mediterrânea,
com foco especial em peixes e frutos do mar.
No salão e no terraço, serve-se diariamente
café-da-manhã, almoço e jantar.
The famous gastronomical tradition of
Fasano is present in the family Fasano al
Mare, meeting in Rio de Janeiro in perfect
harmony with the Marvelous City. Under
Rogério Fasano command, the kitchen
is run by chef Paolo Lavezzini, imported
directly from the Enoteca Pinchiorri in
Florence, 3 stars in the Michelin Guide.
The menu restaurant explores the various
aspects of Mediterranean cuisine, with
special focus on fish and seafood. In the
lounge and on the terrace, it serves daily
breakfast, lunch and dinner.
Avenida Vieira Souto, 80 – Ipanema
Tel. +55 3202 2000
Segunda, terça, quarta e domingo, das 12h às
15h e das 19h até 0h
Quinta, das 12h às 15h e das 19h até 1h
Sexta, das 12h às 15h e das 19h às 1h30
Sábado, das 12h30 às 15h e das 19h às 1h30

Ç

RESTAURANTES / RESTAURANTS

OLYMPE

nFruto do trabalho em conjunto dos chefs Claude e Thomas Troisgros, o cardápio do Olympe

Ç

FORMIDABLE BISTROT

nO restaurante tem charme francês e espírito

carioca, localizado no bairro do Leblon, mas
pensado avec beaucoup d’amour. O espaço
foi projetado para oferecer conforto em um
ambiente descontraído e serviço excelente
para o dia-a-dia. Operado pelo grupo Irajá,
representa a homenagem do chef Pedro
de Artagão à cozinha francesa, temperada
com toques autorais e com uma pitada de
criatividade a cada garfada!

The restaurant has French and carioca
spirit charm, located in the neighborhood
of Leblon, but thought avec beaucoup
d’amour. The space is designed to offer
comfort in a relaxed atmosphere and
excellent service for the day-to-day.
Operated by Irajá group represents the
honor of the chef Pedro de Artagão to
French cuisine, seasoned with copyright
touches and a dash of creativity every bite!
Rua João Lira, 148 – Leblon
Tel. +55 21 2239 7632
Aberto diariamente das 12h às 15h30 (almoço),
e das 19h às oh (jantar).

GIUSEPPE GRILL
nCom cortes tradicionais e exclusivos como

a Maminha e a Picanha Supra Sumo - marca
registrada da casa – é apontada como a
melhor carne da cidade do Rio de Janeiro,

utilizando duas técnicas diferentes de
preparo: o grill e a churrasqueira – ambos
à carvão, o que é raríssimo de encontrar
em restaurantes cariocas. O Giuseppe Grill
vai além e surpreende com um outro tipo
de grill, o de frutos do mar. O restaurante
é abastecido diariamente com o que há de
mais fresco em pescados. São badejas,
garoupas, vermelhos e robalos vêm diretos
do mar e ficam expostos ali, em uma
bancada do salão, permitindo que os clientes
façam suas escolhas à dedo.
With traditional and exclusive cuts as
Knockers and Picanha Supra Sumo - a
trademark of the house - it is considered
the best meat in the city of Rio
de Janeiro, using two different
techniques of preparation: the grill
and grill - both to coal, which is
very rare to find in Rio restaurants.
Giuseppe Grill goes beyond and
surprises with another type of
grill, the seafood. The restaurant is
stocked daily with what’s freshest
in seafood. Fish as badejas,
grouper, snapper and sea bass
that come direct from the sea and
are exposed there, on a bench in
the hall, allowing customers to
make their choices on the finger.
Avenida Bartolomeu Mitre, 370 –
Leblon
Tel. +55 21 2249 3055
Segunda a quinta, das 12h às 16h; das 19h às 0h
Sexta e sábado, das 12h até 1h
Domingo, das 12h às 23h

nO restaurante asiático Opium serve

pratos inspirados nas cozinhas japonesa,
tailandesa, vietnamita, chinesa e
indiana. Entre as novidades, há o won
ton de camarão ao creme de moqueca
(especialidade vietnamita), o namorado
marinado ao curry tailandês, o arroz frito de
camarões (chinês) e o salmão unilateral,
recheado com banana ao mascavo, curry
indiano e servido com risoto cremoso de
queijo, tomates e cebolinha. Como opções
de carne, destaca-se o filet mignon em
crosta de tofu, especialidade
japonesa, servido com risoto de
vegetais com curry. Há também
novos pratos vegetarianos,
como o curry de vegetais e tofu,
especialidade indiana. Entre as
novas sobremesas, mousse de
caipirinha de lichia e pudim de
tapioca, servido com calda de
coco e sorvete de manga com
gengibre.
The Opium Asian restaurant
serves dishes inspired by
Japanese, Thai, Vietnamese,
Chinese and Indian cuisines.
Among the novelties there
is the won ton of shrimp to
stew cream (Vietnamese specialty), the
marinated boyfriend to Thai curry, fried
rice shrimp (Chinese) and unilateral
salmon, stuffed with bananas to brown,
Indian curry and served with creamy
risotto cheese, tomatoes and chives. As
meat options, there is the filet mignon in
tofu crust, Japanese specialty, served with
vegetable risotto with curry. There are also
new vegetarian dishes such as vegetable
curry and tofu, Indian specialty. Among the
new desserts, caipirinha mousse lychee
and tapioca pudding, served with sauce of
coconut and mango ice cream with ginger. VL
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Rua Custódio Serrão, 62 – Lagoa
Tel. +55 21 25394542
Almoço: terça a sexta, das 12h às 16h, domingo, das 12h às 17h

OPIUM

Ç

reúne uma experiência única de aromas, sabores e texturas. O cliente pode optar pelo menu
confiance, degustação ou se aventurar a montar a própria refeição, a partir de uma seleção
de pratos oferecida no menu criação. Durante a semana, é possível saborear no almoço um
menu diferente por um preço fixo que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Destaque
com 1 estrela no Guia Michelin.
Work results together of Claude and Thomas Troisgros chefs, the Olympe’s menu brings
together a unique experience of aromas, flavors and textures. The customer can choose
the menu confiance, tasting or venture to assemble their own meal from a selection of
dishes offered on the menu creation. During the week, you can enjoy lunch in a different
menu for a fixed price that includes starter, main course and dessert. Featured with 1
star in the Michelin Guide.

Rua Farme de Amoedo, 34 – Ipanema
Tel. +55 21 3687 2014.
Café da manhã: segunda a sexta, das 6h às 10h30;
sábados, domingos e feriados, das 6h às 11h.
Almoço e jantar, de e segunda a quinta-feira, das
12h às 0h; sextas e sábados, das 12h30 até 1h;
domingos e feriados, das 12h30 às 0h
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COPACABANA

GLAMOUR

Os bons tempos voltaram / The good times have
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A FAMOSA PISCINA DO COPACABANA
PALACE, FREQUENTADA POR
CELEBRIDADES DO MUNDO INTEIRO
THE FAMOUS POOL OF COPACABANA
PALACE, FREQUENTED BY WORLD
OF CELEBRITIES

A PALACE HOTEL

Sob nova administração hoteleira, o mais glamoroso dos hotéis brasileiros
volta a brilhar no cenário carioca com luxo, sofisticação e savoir-faire
Under new hotel management, the most glamorous of brazilian hotels back
to shine on Rio scene with luxury, sophistication and savoir-faire
por Luiz França

Í

cone da hotelaria carioca – e porque não dizer, nacional – desde que foi inaugurado,
em 13 de agosto de 1923, o Copacabana Palace Hotel vem acumulando histórias
como coadjuvante de um cenário brasileiro recheado, entre outros episódios, por
intrigas, golpes de estado e ditadura militar, até acontecer sua transferência do controle
acionário do complexo para a empresa Belmond, conhecida holding que atua no ramo
hoteleiro internacional e em outros segmentos turísticos
voltados ao luxo e a sofisticação. Até hoje, entretanto, fica
difícil através do anos não associar a imagem do hotel aos
verdadeiros responsáveis pela realização do Copa (diminutivo
carinhosamente adotado pelos cariocas), personificada por
Jorginho Guinle, um inveterado playboy que em vida acumulou
conquistas amorosas de estrelas internacionais. Se houvesse
uma versão masculina de uma canção brasileira que diz
“Ai, meu Deus, que saudades da Amélia”, composta pelos
compositores Ataulfo Alves e Mario Lago, até que a gente
poderia lamentar “Ai, meu Deus, que saudades de Jorginho...”
con of Rio’s hospitality - and why not say, national since it opened on August 13, 1923, the Copacabana
Palace Hotel has been accumulating stories as
supporting a Brazilian scenario stuffed, among other
episodes, by intrigue, coups and military dictatorship to
happen a transfer of shareholding control of the complex
to the Belmond company, known holding company
operating in the international hotel sector and other
tourism segments geared to the luxury and sophistication.
To date, however, it is difficult through the years not to
associate the picture of the hotel to the true responsible
for conducting Cup (diminutive affectionately adopted
by locals), personified by Jorginho Guinle, an inveterate playboy who in life has
accumulated amorous conquests of international stars. If there was a male version
of a Brazilian song that says, “Oh my God, I miss Amelia,” composed by composers
Ataulfo Alves and Mario Lago, until we could moan “Oh my God, I miss Jorginho... “

I
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COPACABANA PALACE HOTEL: VISTA PRIVILEGIADA PARA A PRAIA DE COPACABANA / COPACABANA PALACE HOTEL: GREAT VIEWS OF THE BEACH OF COPACABANA

fotos divulgação

pesar de tudo, a atual gestão do hotel sob a
bandeira Belmond representa investimentos
futuros e uma revitalização que resgata, para o
estabelecimento, o glamour perdido dos bons tempos
atrás, revivendo o clima de épocas douradas que a
gente não esqueça jamais. A criação do Copacabana
Palace Hotel aconteceu depois de um desejo comum
entre o então presidente da República brasileira,
Epitácio Pessoa, e o empresário hoteleiro Octávio
Guinle, em construir no Rio de Janeiro um hotel
digno para receber autoridades e personalidades
estrangeiras, além de consagrar-se como sinônimo
de hospedagem brasileira pelos quatro cantos do
mundo. Desde que abriu suas portas, poucos fatos
deixaram de acontecer ou repercutir no Rio de Janeiro
sem passar pelos salões do hotel, a começar pelo
baile de inauguração com a presença da dançarina
Mistinguett, estrela máxima na década de 20
responsável por lotar as dependências do hotel em
sua festa inaugural. Afinal, todos queriam conferir a
dona das pernas asseguradas, na época, em torno de
um milhão de francos franceses, aproximadamente
300 mil euros, com o cambio do dia.
A história do Copacabana Palace Hotel, incluindo

A

fter all, the current hotel management
under the Belmond flag represents future
investments and a revival that rescues, the
establishment, the lost glamor of the good times
back, reliving the atmosphere of a golden age
that we do not forget ever. The creation of the
Copacabana Palace Hotel was after a common
desire among the president of the Brazilian
Republic, Pessoa, and the hotel manager Octavio
Guinle, in building in Rio de Janeiro a decent hotel
to receive officials and foreign dignitaries, and
consecrate is synonymous with Brazil hosting
the four corners of the world. Since opening its
doors, few facts have ceased to happen or pass
in Rio de Janeiro without going through the hotel
halls, starting with the opening dance with the
presence of Mistinguett dancer, top star in the 20
responsible for crowd the premises of the hotel
in his inaugural party. After all, everyone wanted
to give the owner of the legs insured at the time,
around one million French francs, about 300
thousand euros, with the exchange of the day.
The history of the Copacabana Palace Hotel,
including some new episodes occurring in its

A TOP
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alguns episódios inéditos ocorridos nas suas
dependências, é ricamente contada em um livro escrito
pelo escritor e jornalista brasileiro Ricardo Boechat,
com sorte poderá ser encontrado nas melhores livrarias
espalhadas por todo o Brasil. A publicação salienta
momentos de glória, mas também de infortúnio: a
proibição dos jogos no Brasil, com o fechamento do seu
cassino; o incêndio ocorrido em 1953, que destruiu
seu Golden Room e o Teatro Copacabana; e a mudança
da Capital Federal do Rio de Janeiro para Brasília,
em 1960. Duros golpes aos quais o Copa resistiu
graças ao respeito mundial ao seu nome e a força da
sua tradição. Considerando o Copa mais do que um
hotel e, sobretudo, um símbolo da cidade do Rio de
Janeiro, não foi difícil para a empresa Belmond apostar
financeiramente para manter a reputação do hotel,
mas principalmente resgatar tradições esquecidas,
como manter o baile de abertura do carnaval carioca,
aos sábados, interrompido em 1973, após 50 anos de
realização ininterrupta no local.

facilities, is richly told in a book by Brazilian writer
and journalist Ricardo Boechat, with luck can be
found in the best bookstores scattered throughout
Brazil. The publication highlights moments of glory,
but also of misfortune: the prohibition of the games
in Brazil, with the closure of its casino; the fire
in 1953 that destroyed his Golden Room and the
Theatre Copacabana; and the change of the Federal
Capital of Rio de Janeiro to Brasilia in 1960. Hard
blows to which the Cup resisted thanks to worldwide
respect for his name and the strength of its tradition.
Considering the World Cup more than a hotel and,
above all, a symbol of the city of Rio de Janeiro, it
was not difficult for Belmond company bet financially
to maintain the reputation of the hotel, but mostly
rescue forgotten traditions, keeping the opening
prom Rio carnival, Saturday, stopped in 1973, after
50 years of uninterrupted realization on site.

Celebridades no Copa
Celebrities in Copa
Em 1997, o mais prestigiado guia de hotéis do
mundo, o Official Hotel Guide, elegeu o Copacabana
Palace como o Melhor Hotel de Luxo da América
Latina, após pesquisa entre os seus leitores, cerca
de 20 mil agentes
de viagens dos cinco
continentes.

In 1997, the most
prestigious hotel guide in
the world, the Official Hotel
Guide, elected Copacabana
Palace as the Best Luxury
Hotel in Latin America,” after
a survey of its readers - about
20,000 travel agents across five continents.

BRIGITTE BARDOT

O ETERNO BEATLES PAUL MC CARTNEY

P INGLESA KATE MOSS CHEGANDO NO COPA

O ATOR VIN DIESEL

JANE JOPLIN NA
PISCINA DO HOTEL
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JORGINHO GUINLE:
UM SÉCULO DE BOA VIDA / A GOOD LIFE CENTURY

fotos divulgação

S

ímbolo do playboy culto, requintado e bem relacionado, Jorginho
Guinle foi um verdadeiro embaixador do refinamento carioca
e um dos primeiros divulgadores do Rio de Janeiro no exterior.
O homem considerado “mais incensado” pela sociedade carioca,
especialmente nas décadas de 1930, 1940 e 1950, deve ter gasto,
segundo cálculo dos economistas de plantão, mais de 20 milhões de
dólares em viagens, festas e presentes para belas mulheres e para as
atrizes mais cobiçadas de Hollywood. Era considerado um playboy na
melhor essência do termo, porque era requintado, bem relacionado e
se orgulhava de nunca ter trabalhado na vida.
O Copacabana Palace Hotel, que o seu tio construiu em 1923, e
que frequentava desde os sete anos de idade, foi seu último endereço,
precisamente na suíte 153 do anexo. Ao lado do amigo Mariozinho
de Oliveira, Jorginho fazia parte do Clube dos Cafajestes, grupo de
playboys dos anos 1950 que reuniu nomes como João Saldanha,
Fernando Lobo, Paulo Soledade e Carlinhos Niemeyer. Os encontros
eram realizados, obviamente, na pérgula do Copa. Além de ter sido
um dos playboys mais famosos da história brasileira, Jorginho Guinle
era um grande estudioso de jazz e, em 1953, publicou Jazz Panorama, o primeiro livro sobre jazz escrito no
Brasil, reeditado pela José Olympio Editora. Anos depois, publicou Um século de boa vida, contando suas
memórias, cuja edição está esgotada. Em vida, ele se gabava de ter seduzido as atrizes Marilyn Monroe,
Rita Hayworth e Romy Schneider. “O Jorge foi um dos grandes responsáveis pela internacionalização do
Rio de Janeiro, pois viajava muito e convidava muitos artistas para ficarem hospedados no Copa” relembra
o primo Eduardo Guinle. “Com sua ausência, perdeu-se uma parte importante da cidade, pois ele foi um
dos últimos símbolos de charme, elegância e educação de um Rio mais tranquilo, mais civilizado”, vaticina
Eduardo. Dizem que Jorginho Guinle gastou toda a sua fortuna e que, nos últimos anos de vida, viveu de
favores de amigos próximos. Faleceu aos 88 anos de idade, na sua suíte do Copa. Ao saber que estava com
um aneurisma na aorta abdominal, ele pediu para deixar o hospital e ir morrer no próprio hotel. Foi o último
desejo daquele que é considerado o único playboy brasileiro.
layboy cult symbol, exquisite and well
connected, Jorginho Guinle was a
true ambassador of Rio refinement
and one of the first promoters of Rio de
Janeiro abroad. The man considered “more
incensed” by the carioca society, especially
in the 1930s, 1940s and 1950s, must have
spent, according to calculation of duty
economists, more than 20 million dollars in
trips, parties and gifts for beautiful women
and the most sought after actresses in
Hollywood. It was considered a playboy
in the best essence of the term, because
it was exquisite, well connected and was
proud of never having worked in life.
The Copacabana Palace Hotel, your
uncle built in 1923, and he attended from

P
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NA PÁG. ANTERIOR, JORGINHO GUINLE COM ROMY
SCHNEIDER, DURANTA O BAILE “RIO ANTIGO”,
NO COPA, COM CONCURSO DE FANTASIAS
PRESIDIDO PELA PRÓPRIA ATRIZ. ACIMA, ZSA ZSA
GARBOR ENTRE O BARÃO MAX VON STUCKART E O
EMBAIXADOR HUGO GOUTHIER. AO LADO, A ATRIZ
NATALIE WOOD NO COLO DE CARLINHOS NIEMEYER

the age of seven, was his last
address, precisely in suite 153
of the Annex. The friend side
Mariozinho de Oliveira, Jorginho
was part of the Animal House,
playboys group of the 1950s that
brought together names like John
Saldanha, Fernando Lobo, Paulo
Soledade and Carlinhos Niemeyer.
The meetings were held, of course,
the pergola Copa. Besides being one of the most
famous playboys of Brazilian history, Jorginho Guinle
was a great jazz scholar and in 1953, he published
Jazz Panorama, the first book written about jazz in
Brazil, reissued by José Olympio Editora. Years later,
he published A century of good life, telling their
memories, whose edition is exhausted. In life, he
boasted of having seduced the actresses Marilyn
Monroe, Rita Hayworth and Romy Schneider. “Jorge
was largely responsible for the internationalization
of Rio de Janeiro, because he traveled a lot and
invited many artists to get hosted on the World
Cup,” recalled his cousin Eduardo Guinle. “With
his absence, was lost an important part of the city,
because it was one of the last symbols of charm,
elegance and education a more tranquil Rio, more
civilized,” predicts Eduardo. They say Jorginho Guinle
spent all his fortune and that in recent years, lived
close friends favors. He died at the age of 88 in his
suite Cup. Learning that was an aneurysm in the
abdominal aorta, he asked to leave the hospital and
go die at the hotel. It was the last wish of what is
considered the only brazilian playboy. VL
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MUSEU DO
AMANHÃ
Marco da revitalização da
região portuária no Rio, o
local explora possibilidades de
construção do futuro

Marco revitalization of the port area
in Rio, The Museum of Tomorrow
explores the future building

O

CULTURE

Museu do Amanhã, erguido na Praça Mauá, região portuária
do Rio de Janeiro, foi idealizado como um museu de ciência
que se dedica a explorar, pensar e projetar as possibilidades
de construção do futuro. Norteado por perguntas que acompanham
desde sempre a humanidade – De onde viemos? Quem somos? Onde
estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? –, apoia-se em um
conceito fundamental: o amanhã não é uma data no calendário, não é
um destino final; ele é uma construção que começa hoje, agora. A partir
das escolhas feitas no presente, desdobra-se uma gama de amanhãs.
O museu examina o passado, apresenta tendências do presente
e explora cenários possíveis para os próximos 50 anos a partir das
perspectivas da sustentabilidade e da convivência. O visitante é estimulado
a refletir sobre o Antropoceno – a era geológica em que vivemos hoje, o
momento em que o homem se tornou uma força planetária com impacto
capaz de alterar o clima, degradar biomas e interferir em ecossistemas – e
a se perceber como parte da ação e da transformação.

38
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T

he Museum of Tomorrow, erected in Mauá Square, port area of 
Rio de Janeiro, was conceived as a science museum dedicated
to exploring, thinking and design of the future building
possibilities. Guided by questions that accompany always humanity
- Where did we come? Who we are? Where are we? Where are we
going? How do we want to go? - Relies on a fundamental concept:
tomorrow is not a date on the calendar, not a final destination; it is
a construction that begins today, now. From the choices made in the
present, unfolds a range of tomorrows.
The museum examines the past, present of the present trends and
explores possible scenarios for the next 50 years from the perspective
of sustainability and coexistence. The visitor is encouraged to reflect
on the Anthropocene - the geological era in which we live today, when
the man became a global force impacting able to change the weather,
degrade biomes and interfere with ecosystems - and to realize as part
of action and transformation.

O FUTURO É AGORA

THE FUTURE IS NOW

Um dos protagonistas do reencontro do Rio de Janeiro com a Baía
de Guanabara, graças a demolição do Elevado da Perimetral, e da
reabilitação da região portuária como espaço de convivência, o Museu
do Amanhã olha para o futuro transformando o presente e valorizando
o passado. Com projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava,
o edifício de formas orgânicas, inspiradas nas bromélias do Jardim
Botânico, ocupa 15 mil metros quadrados, cercado por espelhos d’água,
jardim, ciclovia e área de lazer, numa área total de 34,6 mil metros
quadrados do Píer Mauá.
O museu conjuga o rigor da ciência e a linguagem expressiva da
arte, com instalações de audiovisuais e jogos, criados a partir de
estudos científicos desenvolvidos por especialistas e instituições do
mundo inteiro. Traz à cidade, pela primeira vez, o conceito de museu
experiencial, no qual o conteúdo é apresentado de forma sensorial,
interativa e conduzido por uma
narrativa. “É um espaço de
conhecimento que oferece uma
reflexão ética sobre o amanhã que
queremos, uma visão dos futuros
possíveis que podemos construir a
partir das nossas escolhas, em uma
perspectiva de convivência com o
planeta e entre nós mesmos”, define
o diretor geral da Fundação Roberto
Marinho, Hugo Barreto.

One of the protagonists of the reunion of Rio de Janeiro with the
Guanabara Bay, through the demolition of the High Perimeter, and
the rehabilitation of the port area as living space, the Museum of
Tomorrow looks to the future transforming the present and valuing the
past. With Spanish architect Santiago Calatrava project, the building
of organic shapes, inspired by the bromeliads the Botanical Garden,
occupies 15,000 square meters, surrounded by water features,
garden, bike paths and recreational area, a total area of 34,600

square meters of Mauá Pier.
The museum combines the rigor of science and expressive art
language with audiovisual facilities and games created from scientific
studies developed by experts and institutions worldwide. Brings to the
city for the first time, the concept of experiential museum, in which
the content is presented in a sensory, interactive and driven by a
narrative. “It is an area of knowledge

that offers an ethical reflection on
the tomorrow we want a vision of
the possible future that we can build
from our choices, in a coexistence
perspective to the planet and among
ourselves”, says the general director
of Roberto Marinho, Hugo Barreto
Foundation.

ACERVO IMATERIAL

The museum’s content is constantly
updated from data and scientific analyzes of institutions around the
world, and was prepared with the participation of a team of more
than 30 Brazilian and international consultants, recognized names in
various areas of knowledge. A large group of artists and creators, in
turn, has developed the experiences. The museum also has partnered
with some of the major institutions of science in Brazil and abroad,
such as the National Institute for Space Research (INPE), the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
and the Massachusetts Institute of Technology (MIT), among others.
Tomorrow Museum explores six major trends for the next five
decades: climate change, biodiversity change, population growth and
longevity, greater integration and differentiation cultures, advances
in technology and expansion of knowledge. The main exhibition,
museographic design of the designer Ralph Appelbaum and creative
direction of Andres Clerici, is divided into five areas, from the five
questions that guide the museum:. Cosmos, Earth, Anthropocene,
Tomorrows and We Alongside the main exhibition.
Tomorrow Museum promotes the show ‘the Poet Flying, Santos
Dumont’, which brings together audiovisual content, interactive
activities, games and immersive environments. The idea is to
approach the ‘Father of Aviation’ to the general public, offering the
image of a young man who was inspired by the work of the French
writer Jules Verne to realize his dream of flying. Among the five
environments, there is a room with prototypes of the seven models
created by Santos Dumont (1873-1932), Brazil balloon the aircraft
Demoiselle, through 14Bis. A simulator that reproduces the sensation
of flying the Demoiselle is another of the attractions. VL

O conteúdo do museu é constantemente atualizado, a partir
de dados e análises científicas de instituições do mundo todo, e foi
elaborado com a participação de um time de mais de 30 consultores
brasileiros e internacionais, nomes reconhecidos em diversas áreas
do conhecimento. As experiências, por sua vez, foram desenvolvidas
por um extenso grupo de artistas e criadores. O museu também tem
parceria com algumas das principais instituições da ciência no Brasil e
no exterior, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) e o Massachusetts Institute of Techonology (MIT), entre outras.
O Museu do Amanhã explora seis grandes tendências para as próximas
cinco décadas: mudanças climáticas, alteração da biodiversidade,
crescimento da população e da longevidade, maior integração e
diferenciação de culturas, avanço da tecnologia e expansão do
conhecimento. A exposição principal, com concepção museográfica
do designer Ralph Appelbaum e direção de criação de Andres Clerici,
se divide em cinco áreas, a partir das cinco perguntas que guiam o
museu: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós.
Paralelamente à exposição principal, o Museu do Amanhã promove
a mostra ‘O Poeta Voador, Santos Dumont’, que reúne conteúdo
audiovisual, atividades interativas, jogos e ambientes imersivos. A ideia
é aproximar o ‘Pai da Aviação’ ao público em geral, oferecendo a imagem
de um jovem que se inspirou na obra do escritor francês Júlio Verne para
realizar seu sonho de voar. Entre os cinco ambientes, há uma sala com
protótipos dos sete modelos criados por Santos Dumont (1873-1932),
do balão Brasil ao avião Demoiselle, passando pelo 14Bis. Um simulador
que reproduz a sensação de pilotar o Demoiselle é outra das atrações.

A exposição ‘O
Poeta Voador Santos Dumont’,
fica em cartaz no
museu até 30 de
outubro de 2016

IMMATERIAL COLLECTION

Museu do Amanhã
Praça Mauá, s/nº - Centro
Tel.: +55 21 3812 1800
Compra de ingressos será exclusivamente online no portal do museu:
www.museudoamanha.org.br
Atenção: Ingressos não estarão disponíveis na bilheteria do museu.
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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
CONTEMPORARY ART MUSEUM
Desde que foi reaberto, em julho passado, o museu atingiu a
marca de mais de 36 mil visitantes no período, quase o triplo do que
costumava receber antes da reforma. Após passar por um conjunto
inédito de melhorias, com foco no aniversário de 20 anos do museu, a
ser comemorado em 2 de setembro de 2016, o MAC voltou revigorado,
com novas exposições e grande programação composta por fóruns,
seminários e atividades de cunho cultural, educativa e ambiental. Hoje,
os visitantes encontram um museu com padrão internacional, mais
sustentável, moderno e com inovações, que incluem uma nova recepção
e loja; nova iluminação em LED e automatizada para o espelho d’água,
prédio e entorno da Praça, com projeto de Peter Gasper; nova sinalização
interna trilíngue; substituição das grades da entrada por vidro, deixando
ainda mais bela a fachada do MAC, entre
outras novidades. O MAC Niterói reabriu com
três inéditas exposições: “Ephemera: Diálogos
Entre-Vistas”, “A Arte de Contar Histórias”
e a instalação “Da Escuta da Matéria aos
Escombros do Ser”, do artista sonoro Marcelo
Armani, que reúne na área externa do MAC,
um conjunto de experiências multissensoriais
da produção artística interagindo com o
acervo do museu.

MAR - MUSEU DE ARTE DO RIO

fotos divulgação

Localizado na revitalizada Praça Mauá, o MAR - Museu de Arte do
Rio, inaugurado em 2013, promove uma leitura transversal da história da
cidade do Rio de Janeiro. Suas exposições unem dimensões históricas e
contemporâneas da arte por meio de mostras de longa e curta duração, de
âmbito nacional e internacional. O museu surge também com a missão de
inserir a arte no ensino público, por meio da Escola do Olhar. O museu está
instalado em dois prédios de perfis heterogêneos e interligados: o Palacete
Dom João VI, tombado e eclético, e o edifício vizinho, de estilo modernista,
originalmente um terminal rodoviário. O antigo palacete abriga as salas de
exposição do museu. O prédio vizinho é o espaço da Escola do Olhar, que
é um ambiente para produção e provocação de experiências, coletivas e
pessoais. O museu acaba de inaugurar a mostra “A cor do Brasil”, uma
retrospectiva da cor na história da arte brasileira. Com projetos cromáticos
dos pintores viajantes dos séculos XVII-XIX, do barroco brasileiro e
das investigações acadêmicas, a
mostra abre um largo panorama das
experimentações modernas em torno
da cor. Obras de artistas como Anita
Malfatti, Tarsila do Amaral, Flávio de
Carvalho, Di Cavalcanti, Ismael Nery,
Lasar Segall, Vicente do Rego Monteiro,
Candido Portinari, entre outros,
participam da mostra.
Praça Mauá, 5 - Centro
Terça a domingo, das 10h às 17h
Informações tel.: +55 21 3031 2741
www.museudeartedorio.org.br
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Since it re-opened last July, the museum has reached more than
36,000 visitors mark in the period, almost triple what used to receive
before retirement. After going through an unprecedented series of
improvements, focusing on the 20th anniversary of the museum
(September 2, 2016), the MAC returned refreshed, with new exhibits
and great programming consisting of forums, seminars and cultural
nature activities, educational and environmental. Today, visitors
find a museum with international standard, more sustainable, and
modern innovations, including a new reception and shop; new LED
lighting and automated to the water surface, building and around the
square with Peter Gasper project; new trilingual internal signaling;
replacement bars the entry of glass, leaving even more beautiful
the facade of the MAC, among other new features. The MAC Niterói
reopened with three new exhibitions: “Ephemera: Dialogues BetweenViews”, “The Art of Storytelling” and the installation “The Listening
Matter to Rubble of Being”, the sound artist Marcelo Armani, who
gathers in the outer area MAC, a set of multisensory experiences of
artistic production interacting with the museum’s collection.
Mirante da Boa Viagem, s/n – Niterói
Terça a domingo, das 10h às 18h
Informações tels.: +55 21 2620 2400 / 2620-2481
www.macniteroi.com.br

MAR - RIO ART MUSEUM
Located in the revitalized Mauá Square, MAR - Rio Art Museum,
opened in 2013, promotes a cross reading of the history of the city of
Rio de Janeiro. His exhibitions together historical and contemporary
dimensions of art through long and short shows, nationally and
internationally. The museum also comes with a mission to put the art
in public education through the Look School. The museum is housed
in two buildings of heterogeneous and interconnected profiles: the
Palace Dom João VI, tumbled and eclectic, and the neighboring
building of modernist style, originally a bus station. The old palace
houses the museum’s exhibition halls. The neighboring building is the
space the look of the School, which is an environment for production
and provoking experiences, collective and personal. The museum has
just opened the exhibition “The color of Brazil”, a retrospective of color
in the history of Brazilian art. With chromatic designs Traveler painters
XVII-XIX centuries, the Brazilian Baroque and academic research, the
show opens a wide panorama of modern trials around the color. Works
by artists such as Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Flávio de Carvalho,
Di Cavalcanti, Ismael Nery, Lasar Segall, Vicente do Rego Monteiro,
Candido Portinari, among others, participate in the show.
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QUAL É A SUA PRAIA? / WHAT IS YOUR BEACH?
A diversão no Rio de Janeiro começa na orla. Escolha a sua...
The fun begins in Rio de Janeiro on the coast. Choose your ...

POINTS

foto pesaquisa fonte internet

PRAIA DO PEPÊ: Foi o apelido de um jovem de múltiplas
atividades, muito querido pelos cariocas, um campeão de
Asa Delta que tinha um quiosque de sanduíches naturais.
As macarronadas criadas pelo Pepê começaram uma moda
gastronômica que se espalhou por todo o Rio de Janeiro.
PRAIA DO PEPINO: Nos fins de semana, o céu de São Conrado
se enche de cores, proporcionando um espetáculo que começa
na rampa da Pedra Bonita e aterrissa na areia da Praia do
Pepino. São os Asas-delta de esportistas movidos a adrenalina
e curiosos que buscam um novo ângulo para admirar do alto a
Cidade Maravilhosa.
PRAIA DE IPANEMA: Ponto de encontro famoso do Rio de
Janeiro. Sofisticado e com uma agitada vida noturna, o bairro de
Ipanema é um feliz encontro de praia, bares e lojas comerciais.
Com o pôr do sol, a Praia de Ipanema recebe à noite um grande
número de frequentadores. As pessoas caminham pela orla,
praticam esportes, pedalam pela ciclovia, enfim, aproveitam a
iluminação especial do lugar. A verdade é que a alma do morador
do Rio mora em Ipanema. Então, não é difícil para o visitante
assimilar o melhor que a cidade tem a oferecer.
PRAIA DA BARRA DA TIJUCA: A extensão, em torno de 18Km,
é o que mais impressiona nesta que é a maior praia do Rio
de Janeiro. De águas esverdeadas e límpidas, e com uma
formação de ondas bastante peculiar, a Praia da Barra da
Tijuca é uma das mais procuradas pelos praticantes de surfe,
windsurfe, bodyboarding e pesca de beira. Com muitos bares,
quiosques e restaurantes, o local tem atraído um número cada
vez maior de visitantes.
PRAIA DE COPACABANA: Visitar o Rio de Janeiro e não programar
uma passagem pela Praia de Copacabana é a mesma coisa de ir
até Roma e não ver o Papa. A reputação da praia é internacional
e, por este motivo, é uma Babel de idiomas que se comungam
pacificamente em toda a sua extensão. Um passeio pelo calçadão
da praia é diversão garantidas, para todas as idades.
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PEPE BEACH: It was the nickname of a young man of multiple
activities, much loved by cariocas, one han gliding champion
who had a kiosk of natural sandwiches. The spaghetti
created by Pepe started a gastronomic fashion that spread
throughout Rio de Janeiro.
PEPINO BEACH: On weekends, the sky of São Conrado is filled
with colors, providing a show that begins at the Pedra Bonita
ramp and lands on the sand of the Pepino beach. Are athletes
Wings-Delta powered adrenaline and curious seeking a new
angle to admire from above the Marvelous City.
IPANEMA BEACH: Point famous meeting in Rio de Janeiro.
Sophisticated and with a bustling nightlife, the Ipanema
neighborhood is a happy blend of beach, bars and shops. With
the sunset, Ipanema Beach receives at night many regulars.
People walk along the beach, play sports, bike the bike path,
finally, enjoy the special lighting of the place. The truth is that
the soul of Rio’s residents live in Ipanema. So it is not difficult
for the visitor to take in the best the city has to offer.
BARRA DA TIJUCA BEACH: The extension, around 18km, is the
most impressive in this, the largest beach of Rio de Janeiro. Of
green and clear waters, and with a peculiar wave formation,
the Barra da Tijuca beach is one of the most sought after by
practitioners surfing, windsurfing, body boarding and border
fishing. With many bars, kiosks and restaurants, the site has
attracted an increasing number of visitors.
COPACABANA BEACH: Visiting Rio de Janeiro and not program
a passage along Copacabana beach is the same thing going
to Rome and not seeing the Pope. The reputation of the beach
is international and, therefore, is a Babel of languages that

commune peacefully in all its extension. A walk through the
beach boardwalk is fun guaranteed for all ages. VL

PRAIA DE IPANEMA
IPANEMA BEACH
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CAIPIRINHA
The best
brazilian drink

A TRADICIONAL
CAIPIRINHA É FEITA
COM CACHAÇA, LIMÃO,
AÇUÇAR E PEDRAS
DE GELO
THE TRADITIONAL
CAIPIRINHA IS MADE
WITH RUM, LIME, SUGAR
AND STONES ICE
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caipirinha é uma bebida alcoólica brasileira cuja origem provém da
cidade de Piracicaba, no interior do Estado de São Paulo. Sem dúvida, é
uma das bebidas mais conhecidas nacionalmente e internacionalmente.
Seu preparo leva cachaça (ou pinga, como é mais chamada no Brasil)
limão-tahiti não descascado (ou outro limão verde), açúcar e, por
fim, alguns cubos de gelo. Na versão mitificada, mais popularmente
conhecida, a história da caipirinha começa por volta de 1918, onde a
bebida era preparada com limão, alho e mel, e indicada para os doentes
da gripe espanhola. Já os historiadores acreditam que a caipirinha foi
criada por fazendeiros latifundiários paulistas durante o século 19,
como um drinque local para festas e eventos de alto padrão, sendo um
reflexo da forte cultura canavieira no interior do Estado de São Paulo.
A caipirinha, em seus primeiros dias, era vista como uma bebida de boa
qualidade substituta do whisky e do vinho importado. Dessa origem
de alta classe, a caipirinha logo passou para o gosto popular, devido ao
baixo preço de seus ingredientes, popularizando-se por todo o estado
e se tornando a bebida-símbolo de São Paulo no século 19. No início
do século 20, na década de 1930, já era consumida em outros regiões
brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro e Minas Gerais.
- Caipirinha is a brazilian drink whose origin comes from
the city of Piracicaba, in the state of São Paulo. Undoubtedly,
it is one of the most popular beverages nationally and
internationally.Their preparation takes cachaça (or pinga, as it is
called in Brazil) lemon-tahiti not peeled (or other lime green),
sugar and, finally, a few ice cubes. In mythologized version, more
popularly known, the history of caipirinha starts around 1918,
where the drink was prepared with lemon, garlic and honey,
and suitable for patients of the Spanish flu. Since historians
believe that the caipirinha was created by Sao Paulo farmer´s
landowners during the 19th century as a local drink for parties
and upscale events, being a reflection of the strong sugarcane
cultivation in the State of São Paulo.The caipirinha in its early
days was seen as a drink of good quality to substitute whiskey
and imported wine.This high-class origin, the caipirinha was
soon to popular taste, due to the low price of their ingredients,
becoming popular by all state and becoming the drink-symbol
of São Paulo in the 19th century. In the early 20th century, in
the 1930s, it was already consumed in other regions of Brazil,
especially in Rio de Janeiro and Minas Gerais. VL

O SEGREDO PARA UM BOA
CAIRIPINHA É A ESCOLHA
CERTA DO LIMÃO
THE SECRET TO A GOOD
CAIPIRINHA IS THE RIGHT
CHOICE OF LEMON

fotos divulgação

nA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A CAIPIRINHA
PODE TAMBÉM
SER FEITA DE
MORANGO
(CAIPIROSKA)
OU COM
OUTRAS FRUTAS
TROPICAIS
THE CAIPIRINHA
CAN ALSO
BE MADE OF
STRAWBERRY
(CAIPIROSKA) OR
OTHER TROPICAL
FRUITS
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SEU SONHO DE CONSUMO É DE US$ 7 MILHÕES?
NO PRIME FRACTION CLUB
ELE SE REALIZA AGORA POR 1/3 DO VALOR.
TAXA FINAME DE 8.7% AO ANO EM REAIS

PRIME JETS

| PHENOM 300¹ A partir de US$ 2.343.959² |
Nacionalizado. Valor equivalente a uma cota (1/3).
Entrada e saldo em até 10 anos com taxa Finame de 8.7% a.a. em reais.
CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS
ÚLTIMA COTA | USO IMEDIATO
PRIME HELI

PRIME YACHTS

AGUSTA POWER¹ | A partir de US$ 806.836²
Nacionalizado. Valor equivalente a uma cota (1/5).
CONSULTE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

AZIMUT 68S | A partir de R$ 1.650.000²
Nacionalizado. Valor equivalente a uma cota (1/4).
CONSULTE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Prime Fraction Club é a empresa pioneira no país
em gestão de compra compartilhada de bens de luxo.
A única a oferecer quatro linhas diferentes de bens, com opções
de marcas e modelos, para você realizar melhor os seus sonhos.
E o mais importante: com o menor número de cotas por ativo.
Tudo para você desfrutar seu bem com mais tempo, e ser mais exclusivo.
(1) Modelos nacionalizados, atendendo a todos os requisitos de aeronavegabilidade da Anac
e regularização junto à Receita Federal. (2) Além do valor da cota, existe taxa fixa
e variável de manutenção e uso conforme cláusulas contratuais. Veja no site outras opções
de produtos, modelos e de composição de cotas. Os valores podem ser alterados
sem prévio aviso. Sujeito à aprovação de crédito. Fotos meramente ilustrativas.

Prime Fraction Club.
A forma inovadora, rápida
e responsável de ter.
Experimente
11 4195 8307 | 11 4195 8308

Saiba mais
primefractionclub.com.br

