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Porque dar um Rolé pelo Catete  WHY ENJOY A ROLÉ* THROUGH CATETE

concepção e Produção mbaraka.com.br PARA MAIS INFORMAÇÕES rolecarioca.com.br

GALERIA CONDOR

Se você chegar no Largo do Machado 
com fome, ótimo! Na galeria vendem-se 
guloseimas amadas pelos cariocas: 
os salgados árabes da Rotisseria 
Sírio-Libanesa. No 2o andar da galeria 
encontram-se algumas pequenas lojas 
de moda independente.

If you get to Largo do Machado and you 
are hungry, that’s great! Inside the gallery, 
you can enjoy with the locals snacks and 
dishes from the Middle-Eastern cuisine at 
Rotisseria Sírio-Libanesa. On the second 
floor there are a few small independent 
fashion shops.

Largo do Machado, 29 
De 09h às 22h
From  9 a.m. to 10 p.m.

CAFÉ LAMAS

Perto do Catete está o tradicional 
restaurante Lamas. Inaugurado em 
1874, foi ponto de encontro de políticos, 
intelectuais e artistas. O filé mignon é 
tradicional na casa, que fica aberta até 
a madrugada.

Lamas is a traditional restaurant lo-
cated near Palácio do Catete. Ever since it 
opened in 1874, it is a meeting place for 
politicians, intellectuals and artists. The 
filet mignon is among the staple dishes of 
the restaurant, which stays open until the 
first hours of the morning.

Rua Marquês de Abrantes, 18 loja A 
Diariamente, de 09h30 às 02h30
Daily, from 9:30 AM to 2:30 AM

MAJÓRICA

Há mais de 50 anos o restaurante 
Majórica é uma das mais tradicionais 
churrascarias da cidade. No fim de 
semana é comum ver longas filas de 
espera. Mas vale cada minuto!

For over 50 years Majórica has been one 
of the most traditional steakhouses in the 
city. During weekends, it is common to 
see long lines forming outside of it, but the 
restaurant is worth the wait!

Rua Senador Vergueiro, 11/15  
Dom a qui, do meio-dia à meia-noite 
Sex e sáb, do meio-dia à 1h
Sun to Thurs, noon to midnight
Fri and Sat, noon to 1:00 AM

THE MAZE

Localizada no alto da favela Tavares 
Bastos, a pousada e galeria de arte tem 
eventos de música e gastronomia e uma 
vista para a enseada de Botafogo de 
tirar o fôlego. Verifique a programação.

Located at the top of Tavares Bastos favela, 
this hostel and art gallery with breathtaking 
views of Botafogo bay also houses music 
and gastronomy events.

Rua Tavares Bastos, 414/66, Catete 
jazzrio.com

O CATETE foi testemunha de 
períodos distintos da história: o 
Império, quando os barões do café 
estabeleceram ali suas chácaras; 
e a República, quando foi sede do 
Poder Executivo federal até 1960. 
Hoje é um bairro residencial e 
comercial. Em um rolé pelo Catete 
é possível notar que o bairro ainda 
respira certo bucolismo em seus 
conjuntos de casarios. Há também 
centros culturais, boas opções 
para comer e beber e o Parque do 
Flamengo está ali pertinho! Bom 
rolé pelo Catete!

CATETE has witnessed different 
periods in Brazilian history: During 
the Empire, the so called “barons of 
coffee”, the men who controlled coffee 
production and trade, established their 
estates there; and during the Republic, 
it was the seat of the Federal Executive 
Government until 1960. Today it 
is a residential and commercial 
neighborhood where one can still see 
the bucolic aspects of its old houses; 
but it is also home to cultural centers 
and good places to eat and drink, and 
Flamengo Park is right nearby. Have a 
nice walk through Catete!

SÓ MORTO SAIREI DO CATETE!
Getúlio Vargas adquiriu ares de 
figura mítica após sua morte. 

Suicidou-se no Palácio do Catete 
(atual Museu da República), e 

acredita-se que foi uma estratégia 
planejada, o que é reforçado pelas 
cartas deixadas para marcar seu 

adeus político e pessoal.

I WILL ONLY LEAVE CATETE  
WHEN I’M DEAD!

Getúlio Vargas became a mythical figure 
after his death. He commited suicide 
in Palácio do Catete (now Museu da 

República), and it is believed that this 
was a planned strategy, reinforced by 
the letters he left to mark his political 

and personal farewell.

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?

O ROLÉ PELO CATETE 
ROLÉ BY CATETE

Bom / Good

Muito bom / Very good

Imperdível / Can’t miss!

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”
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LARGO DO MACHADO

A praça do Largo do Machado é uma das 
mais movimentadas da cidade, não sendo 
possível prever o que você vai encontrar 
quando chegar. Uma feira de livros? Uma 
banda de jazz? Apenas o burburinho 
normal de uma praça central da cidade? 
Sorte ou revés, daqui iremos começar.  

Largo do Machado square is one of the 
busiest in the city, and it is not possible 
to predict what you will find when you get 
there. A book fair? A jazz band? Just the 
normal rumble of a central square in the 
city? For better or worse, we’re going to 
start from here.

Largo do Machado – Estação Metrô Largo do 
Machado / Largo do Machado Metro Station

VANS PARA O CRISTO REDENTOR

No Largo do Machado você pode pegar 
as vans que levam a um dos mais famo-
sos pontos turísticos do Rio de Janeiro, 
o Cristo Redentor. Se desejar conhecer, 
compre com antecedência e reserve ao 
menos duas horas do seu dia para esta 
parte do seu Rolé.

In Largo do Machado you can take vans 
to one of the most famous sights of Rio de 
Janeiro, the statue of Christ, the redeemer. 
If you plan on going, buy your ticket in 
advance and set aside at least 2 hours for 
this rolé. 

cristoredentoroficial.com.br

PARQUE GUINLE

Os jardins foram projetados pelo paisa-
gista francês Gérard Cochet, e depois 
receberam intervenções de Burle Marx. 
Ali está o primeiro conjunto residencial 
direcionado à elite carioca, projetado 
por Lúcio Costa e erguido nos anos 
1950. Caracterizam-se pelos traços da 
arquitetura moderna brasileira. 

The gardens of the park were designed by the 
French landscape designer Gérard Cochet, 
and later received interventions by Burle Marx. 
The park holds the first residential complex 
targeted at the carioca elite. Featuring as-
pects of Brazilian modern architecture, it was 
designed by Lúcio Costa and built in the fifties.

Aberto diariamente / Open daily

CASTELINHO DO FLAMENGO

A arquitetura do prédio de 1918 mistura 
características do Art Nouveau e outros 
estilos, e o espaço, que conta com uma mi-
diateca, recebe projetos culturais ligados à 
palavra, como exposições de poesia visual, 
literatura e filosofia, além de seminários.  

The architecture of this 1918 building com-
bines some features of Art Nouveau with other 
styles. This cultural center houses a media li-
brary and projects dedicated to the spoken or 
written word, such as visual poetry, literature 
and philosophy exhibitions and seminars.

Praia do Flamengo, 158 
Ter a dom, de 10h às 18h
Tue to Sun, from 10 a.m. to 6 p.m.

MUSEU DA REPÚBLICA

Erguido a partir de 1858 para ser a 
moradia do Barão de Nova Friburgo, 
sediou o poder republicano entre 1897 
e 1960 e na década de 70 foi convertido 
em Museu. Aqui é possível conhecer 
mais da história do Brasil e aproveitar 
seus jardins.  

The museum’s construction started in 
1858, as the home of the Baron of Nova 
Friburgo. It was the seat of the Republican 
power between 1897 and 1960, and it 
became a museum in the seventies. Here 
one can learn more about Brazilian history 
and enjoy the gardens. 

Rua do Catete 153, Catete 
Ter à sex, de 10h às 17h 
Sáb, dom e feriados, de 11h às 18h
Tue to Fri, from 10 a.m. to 5 p.m.
Sat, Sun and holidays, from 11 a.m. to 6 p.m.

OI FUTURO

O centro cultural tem curadoria própria 
e aposta na disseminação de novas lin-
guagens artísticas. No espaço funcionou 
o Museu do Telephone. Sua arquitetura 
arrojada cria uma convergência entre 
passado e futuro.

The cultural center, the former site of the 
Museu do Telephone, has its own curatorship 
and strives for the dissemination of new artistic 
languages. Its unique architecture creates a 
convergence between past and future.

Rua 2 de Dezembro, 63 Flamengo 
Ter a dom, das 11h às 20h
Tue to Sun, from 11 a.m. to 8 p.m.
oifuturo.org.br

CASARIO DO CATETE CATETE OLD HOUSES

Ainda encontramos no Catete vários casa-
rões das últimas décadas do século XIX 
e início do século XX. São remanescentes 
do período áureo da região, entre 1897 e 
1960, quando no bairro funcionava a sede 
do governo federal: o Palácio do Catete.

Catete is a neighborhood filled with estates 
and townhouses that date back to the last 
decades of the 19th century and the begin-
ning of the 20th. They are remnants of the 
golden age of the region, between 1897 and 
1960, when Palácio do Catete was the seat 
of the Federal Government.

Rua do Catete, nos arredores do  
Museu da República 
Rua do Catete, near Museu da República
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pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN
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Por que dar um Rolé pela Cinelândia-Lapa  WHY ENJOY A ROLÉ* THROUGH CINELÂNDIA 

concepção e Produção mbaraka.com.br PARA MAIS INFORMAÇÕES rolecarioca.com.br

RESTAURANTE NOVA CAPELA

Porto seguro para quem tem fome na 
madrugada. Prepare-se para a seleção 
de carnes oferecida no tradicional 
restaurante da região em porções gene-
rosas: cabrito assado, javali selvagem ou 
leitão à moda da casa. A casa também 
serve petiscos mais convencionais, como 
bolinho de bacalhau.

A safe haven for those who are hungry 
late at night. Get ready for the selection of 
meat offered in generous portions in this 
traditional restaurant: roast baby goat, wild 
boar or the house style suckling pig. More 
conventional appetizers, such as salt cod 
fritters are also served.

Avenida Mem de Sá, 96
Diariamente, das 11h às 03h  
Daily, from 11 a.m. to 3 a.m. 

SHOWS NA LAPA

Programe-se para curtir a noite da Lapa 
em uma das inúmeras casas de shows 
da região, que atende aos mais variados 
ritmos: do samba, choro e pagode à 
mpb, ao funk e reggae, até o pop e indie 
rock. Além dos grandes palcos do Circo 
Voador e Fundição Progresso, espaços 
como o Bar Semente, Rio Scenarium e 
Teatro Odisseia apostam em uma pro-
gramação variada em seus palcos. 

Be prepared to enjoy Lapa’s nightlife 
in one of the many concert venues in 
the neighborhood, featuring a variety of 
rhythms: samba, choro and pagode, reg-
gae, funk and even pop and indie rock. In 
addition to the big stages of Circo Voador 
and Fundição Progresso, other spaces such 
as Bar Semente, Rio Scenarium and Teatro 
Odisseia also offer many different musical 
attractions.

TEATRO RIVAL

Tem entrada gratuita de quarta a 
sexta-feira e cardápio musical variado, 
com shows de nomes consagrados e da 
nova geração da MPB, além de rodas 
de samba às sextas e feijoada aos 
domingos. É opção para almoço e happy 
hour, com menu assinado pelas chefs 
Kátia e Bianca Barbosa, do Aconchego 
Carioca. O bar anexo Rivalzinho anima 
a rua e quem fica do lado de fora do 
teatro; veja a programação: facebook.
com/teatro.rival

This theater offers free admission from 
Wednesday to Friday and a varied musical 
menu, featuring shows by important artists 
and the new Brazilian popular music gen-
eration, as well as samba circles on Fridays 
and feijoada on Sundays. A good choice 
for lunch and happy hour, it has a menu 
signed by chefs Katia and Bianca Barbosa, 
from Aconchego Carioca restaurant. The 
neighboring bar Rivalzinho livens up the 
street and the spirits of those who choose 
to stay outside the theatre; check out the 
programming: facebook.com/teatro.rival

Rua Álvaro Alvim, 37

FEIRA DO LAVRADIO

Se o seu Rolé for no primeiro sábado 
do mês, não deixe de passar pela feira 
que reúne antiguidades, artesanato, 
gastronomia e música, e se estende 
entre as ruas do Lavradio, do Resende e 
do Senado. A dica é curtir o almoço na 
região, visto que os bares e restauran-
tes colocam suas mesas ao livre, num 
ambiente alegre e descontraído a ser 
desfrutado por quem passeia por ali. 

If your rolé is on the first Saturday of the 
month, don’t miss this flea market, which 
displays antiques, crafts, food and music, 
and is located among Lavradio, Resende, 
and Senado streets. A good tip is to have 
lunch there, as the bars and restaurants put 
their tables on the sidewalks, in a cheerful 
and relaxed atmosphere to be enjoyed by 
anyone who walks by. 

Rua do Lavradio

A Praça da CINELÂNDIA e a LAPA combi-
nam a vocação artística com o charme do 
Rio Antigo. A praça manteve um conjunto 
arquitetônico significativo, composto 
pelos prédios do Theatro Municipal, da 
Biblioteca Nacional, da Câmara Municipal 
e do Cine Odeon. Na primeira metade do 
século XX, virou referência em diversão 
popular com os diversos cinemas e 
teatros que ali se instalaram, vizinhos à 
boemia da Lapa e seu aqueduto colonial 
transformado em via para o bonde. Dar 
um rolé da Cinelândia até os Arcos da 
Lapa é contemplar um cenário cultural 
que se renova!

CINELÂNDIA square and LAPA 
combine artistic vocation with an 
old Rio charm. The square kept a 
significant architectural ensemble 
consisting of the buildings of Teatro 
Municipal, Biblioteca Nacional, 
Câmara Municipal and Cine Odeon. 
In the first half of the 20th century, 
Cinelândia became a reference for 
popular leisure, with various cinemas 
and theatres close to the bohemian 
neighborhood of Lapa and its colo-
nial aqueduct, which later had tram 
tracks built on top of it. Taking a rolé 
from Cinelândia to Arcos da Lapa is 
to contemplate a cultural scenario 
which is always renewed!

BROADWAY BRASILEIRA
Fruto do empreendedorismo de um 
espanhol proprietário de cassinos, 

teatros e hotéis, Francisco Serrador, 
o circuito que incluía os cinemas 

Odeon, Cineac Trianon, Parisiense, 
Império, Pathé, Rex, Vitória, Metro 

e Palácio deu origem ao nome 
Cinelândia, a terra dos cinemas.

A BRAZILIAN BROADWAY
As a result of the entrepreneurship 
of Francisco Serrador, a Spaniard 
who owned casinos, theaters and 

hotels, the site where the buildings 
of Odeon, Cineac Trianon, Paris, 

Empire, Pathé, Rex, Victoria, Metro 
and Palacio movie theaters were 

located was dubbed Cinelândia, the 
land of the movie theaters.

cinelândia-lapa

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?
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VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?

O ROLÉ PELA CINELÂNDIA-LAPA 
ROLÉ BY CINELÂNDIA-LAPA

Bom / Good

Muito bom / Very good

Imperdível / Can’t miss!

COMPLETE YOUR ROLÉ| SNACKS AND FUN

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”



rua evaristo
 da veiga

rua lélio gama
    rua sen. dantas

    
    

rua do passeio

rua araújo pôrto alegre

     av. graça aranha

rua do pa
sseio

     rua álvaro alvim

  rua senador dantas
av. rio branco 

 
 

 
AV. RIO BRANCO

           rua méxico

av. república do paraguai 
 

 
av. república do paraguai

pr
aç

a 
ca

rd
ea

l 
câ

m
ar

a

                    praça floriano

        av. treze de maio

   rua teixeira de freitas

rua riachuelo
av. mem de sá

rua das marrecas

av. luís de vasconcelos

av. almirante barroso 
 

 
 

av. almirante barroso

D

A

B

C

3 min

5 min

1 a 5 min

THEATRO MUNICIPAL 

O ponto inicial do passeio é no teatro 
de 1909, um dos mais belos do país, 
inspirado na Ópera de Paris. Vale a pena 
conhecer seu interior em uma visita 
guiada ou ainda em um dos espetáculos 
de música ou dança ali apresentados, 
com sessões a preços populares aos 
domingos, às 11h. Mas atenção aos 
trajes! Bermuda e chinelo são vetados. 
Consulte a programação no site:  
theatromunicipal.rj.gov.br 

The starting point of the tour is in this 
1909 theater, one of the most beautiful in 
the country, inspired by the Paris Opera. 
It is worth getting to know its interior on a 
guided tour, or during one of the music or 
dance performances, whose tickets are sold 
at popular prices on Sundays, at 11 a.m. 
But pay attention to the dress code! Shorts 
and flip flops are not allowed. Check the 
programming on the website: theatromu-
nicipal.rj.gov.br

Praça Floriano / Floriano Square 

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

Bem ao lado do Theatro, o museu possui 
obras trazidas de Portugal por D. João VI 
em seu acervo, que foi ampliado com a 
coleção de Joachin Lebreton, da Missão 
Artística Francesa. Ali se encontram A 
primeira missa no Brasil, de Vitor Meire-
les, e Batalha de Avaí, de Pedro Américo. 
A entrada é gratuita aos domingos.

BIBLIOTECA NACIONAL

O prédio histórico de 1910 da sede da 
Biblioteca Nacional, além de abrigar um 
extenso acervo calculado em 10 milhões 
de itens, chama a atenção também pela 
arquitetura imponente, salas monumen-
tais e obras de arte. Ali estão a primeira 
edição de 1572 de Os Lusíadas, de Luís 
de Camões, e partituras originais de 
Carlos Gomes.

In addition to housing an extensive col-
lection estimated at 10 million items, this 
1910 historical building draws attention 
because of its impressive architecture, 
monumental halls and works of art. The 
1572 first edition of Os Lusíadas, by Luís 
de Camões, and original scores by Carlos 
Gomes are kept there. 

Av. Rio Branco, 219
Seg. a sex., das 9h às 19h; sáb., das 10h30 
às 15h00 / Mon. to Fri., from 9 a.m. to 7 p.m.; 
Sat. from 10:30 a.m. to 3 p.m.

RUAS SENADOR DANTAS E ÁLVARO ALVIM

Nas ruas vizinhas à Praça Floriano, 
nome oficial da Cinelândia, você verá 
exemplares de edifícios em estilo art 
déco, como o luxuoso Francisco Serrador 
e o antigo Cine Vitória, transformado em 
Livraria da Cultura. Dois teatros reme-
tem aos tempos em que o polo cultural 
da cidade era ali: o Rival e o Serrador.  

In the streets surrounding Praça Floriano, the of-
ficial name of Cinelândia, one can see art déco 
style buildings, such as the luxurious Francisco 
Serrador and the old Cine Vitória, which later 
became Livraria da Cultura. Two theatres still 
make reference to the times when the city’s 
cultural epicenter was there: Rival and Serrador.

ARCOS DA LAPA

Inaugurado em 1750 como aqueduto, 
levava a água do Morro de Santa Teresa até 
o chafariz do Convento de Santo Antônio, 
e passou a ser usado como via para os 
bondes no final do século XIX. Reserve uma 
hora para dar um Rolé por cima dos Arcos, 
mas atenção: verifique os dias e horários de 
funcionamento do bonde!

Built in 1750 as an aqueduct, Arcos da Lapa 
carried water from Morro de Santa Teresa to the 
fountain at Covento de Santo Antônio, and in the 
late 19th century, tram tracks were built on top 
of it. Set aside one hour to take a rolé over the 
arches, but first check out the tram timetables. 

Av. Mem de Sá com Rua Riachuelo 
At the corner of Av. Mem de Sá and Rua do Riachuelo

PASSEIO PÚBLICO

Foi o primeiro parque público criado no 
Brasil, ainda no século XVIII, e ficava 
junto ao mar naquela época, até que 
sucessivos aterros foram levando a Baía 
para longe. É uma área verde que foge 
ao burburinho da cidade, ocupado por 
festivais de gastronomia e cultura.

The first public park created in Brazil in the 
18th century. It was originally located by 
the seashore, but successive embankments 
have driven the park away from Baía de 
Guanabara. It is a green area, disconnected 
from the buzz of the city, where gastronomy 
and culture festivals take place.

Rua do Passeio, s/n 

CINE ODEON

É o único remanescente do circuito de 
salas que ajudou a batizar a região, 
inaugurado em 1926 no auge da po-
pularidade dos cinemas da Cinelândia. 
Foi reformado em 2015, e apresenta 
mostras e festivais diferenciados, além 
de sessões com música ao vivo.

This movie theater is the only cinema 
remaining of the several ones which gave 
name to the region; it was opened in 1926, 
when Cinelândia’s cinemas were at the top 
of popularity. It was renovated in 2015 and 
offers exhibitions and special festivals, as 
well as live music sessions.

Praça Floriano, 7 
facebook.com/CineOdeon

Located next to the theater, this museum 
has works brought from Portugal by King 
João VI in its colection, which was 
expanded with the collection of Joachin 
Lebreton, from the French Artistic mission. 
A primeira missa no Brasil (The first mass 
in Brasil), by Vitor Meireles, and Batalha 
de Avaí (Avaí Battle), by Pedro Américo, 
are both displayed in the museum, which 
has free admission on Sundays.

Av. Rio Branco, 199 
Ter. a sex., das 10h às 17h; Sáb. e dom., 
das 13h às 17h / Tue. to Fri., from 10  a.m. to 
5 p.m.; Sat. and Sun., from 1 p.m. to 5 p.m.

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?
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pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN
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BIP-BIP

A música toma o lugar absoluto do bar 
que existe desde 1968 nesta bucólica 
rua sem saída. A programação capri-
chada toca clássicos do choro, da bossa 
nova e do samba, e é reverenciada por 
um público que aplaude de pé estalando 
os dedos, para não perturbar a vizinhan-
ça. Não há cobrança de ingresso, mas 
uma contribuição é bem-vinda.

Music completely involves this bar that is 
open since 1968 in this bucolic dead end 
street. The programming includes classics 
of choro, bossa nova and samba, and is 
highly appreciated by a public that applauds 
snapping their fingers, so as not to disturb 
the neighborhood. No admission is charged 
there, but any contribution is welcome.

Rua Almirante Gonçalves, 50 – Loja D
Dom. à sex., das 19h às 23h45
Sun. to Fri., from 7 p.m. to 23:45 p.m.

MUSEU DA FAVELA

Fundado por moradores do Pavão/Pa-
vãozinho e Cantagalo, reúne acervo com 
o registro do modo de vida de cerca de 
20 mil moradores, e é ponto de memó-
ria da comunidade. Percorra a Galeria 
de Arte a céu aberto e descubra vistas 
panorâmicas das praias de Ipanema 
e Copacabana. Entre em contato para 
horários de visitação. 

Founded by residents of Pavão/Pavãozinho 
and Cantagalo favelas, the museum’s 
collections showcases the way of life of 
about 20 thousand inhabitants, and serves 
as a heritage center for the community. 
Walk through the open-air art gallery and 
discover panoramic views of Ipanema 
and Copacabana beaches. Contact the 
museum about opening hours.

Rua Saint Roman, 200 
museudefavela.org

BAR PAVÃO AZUL

Unanimidade para quem gosta de comer 
e beber informalmente, serve há mais 
de 50 anos pataniscas de bacalhau e 
pastéis em mesas na calçada – sempre 
bem disputadas. Os que não conseguem 
mesa aproveitam de pé mesmo o famo-
so chope bem tirado nesse bar. Curta 
as homenagens colocadas nas paredes 
desse point da boemia carioca.

Those who enjoy a laid-back snack and 
drink are sure to like this bar that has been 
serving salt cod fritters and fried empana-
das to its patrons on highly sought-after 
tables set over the sidewalk. Those who 
can’t get a table may stand and enjoy the 
famous draught beer served in the bar. 
Have fun with the messages written on the 
walls of this bohemian hot spot.

Rua Hilário de Gouveia, 71
Diariamente, das 12h à 0h
Daily, from 12 p.m. to 12 a.m.

BAIXO BOLÍVAR

O burburinho de Copacabana à noite fica 
na Rua Bolívar, entre as avenidas Atlântica 
e N. Sra. de Copacabana. São quase 20 
opções de bares e restaurantes, pé-sujos 
e botequins, com especialidades que vão 
da culinária mexicana à italiana, passando 
pela japonesa, árabe e espanhola. Uma 
torre de Babel digna de visita. 

The buzz of Copacabana at night is on Rua 
Bolívar, between Avenida Atlântica and 
Avenida N.Sra. de Copacabana. There are 
almost 20 options of bars and restaurants, 
with specialties ranging from Mexican to 
Italian, Japanese, Arabic and Spanish cui-
sines. A Babel tower that is worth the visit.

Símbolo internacional do Brasil, 
COPACABANA foi inventada no final do 
século XIX, quando a abertura de túneis 
e a implantação do sistema de bondes 
elétricos facilitaram o acesso ao inóspi-
to areal. A popularização do banho de 
mar e de um culto ao sol promoveram 
a orla como ideal de lazer, hoje muito 
apreciada por turistas e esportistas, 
onde acontecem alguns dos maiores 
eventos da cidade. Nas esquinas e ba-
res, reencontra-se o bairro da boemia, 
movido a música e encontros. Um rolé 
por Copa é cheio de suingue, como 
as ondas que formam seu lendário 
calçadão de pedras portuguesas.

International symbol of Brazil, 
COPACABANA was invented in the late 
19th century, when tunnelsleading to 
the neighborhood were open and the 
introduction of the electric tram system 
allowed access to the then inhospitable 
beach. When taking a dip in the ocean 
and sunbathing became popular, the 
beach was suddenly promoted as an 
ideal place for leisure; today, it is highly 
appreciated by tourists and sportsmen, 
and is the location for some of the city’s 
biggest events. On street corners and 
bars, one can find the bohemian side of 
the neighborhood, filled with music and 
groups of people. A rolé through Copa is 
full of swing, as the waves that form its 
legendary Portuguese stone pavement.

NOME DE SANTA
A construção de uma pequena igreja 
dedicada a uma santa protetora das 
comunidades peruanas e bolivianas 
do entorno do lago Titicaca, Nossa 
Senhora de Copacabana, definiu a 
denominação do bairro, que até o 
século XVIII era um extenso areal 

chamado Sacopenapã.

HOLY NAME
The neighborhood got its name from 
a small church dedicated to Our Lady 
of Copacabana, the protector saint of 
Peruvian and Bolivian communities 
who live around Lake Titicaca. Until 
the 18th century, Copacabana was a 
large stretch of sandy terrain called 

Sacopenapã.

copacabana
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PRAÇA DO LIDO 

Nos quarteirões próximos à praça estão 
exemplares de prédios art decó erguidos 
nas décadas de 1930 e 40, apogeu do 
estilo. O mais antigo de Copa é o da Av. 
N. Sra. de Copacabana, 166: o Solano. 
Na R. Ronald de Carvalho, 181, o cinza 
Guahy tem varandas em ziguezague. Um 
quarteirão mais à frente, na R. Duvivier, 
43, o pórtico em cerâmica verde se 
destaca no Itaoca, tanto quanto a sereia 
do prédio vizinho, o Itahy. 

In the region surrounding this square, there 
are art déco buildings erected in the 1930’s 
and 1940’s, the peak time for this style 
of architecture. Solano is the oldest one, 
located at 166 Avenida Nossa Senhora de 
Copacabana. The grey building Guahy with 
zigzag balconies, is located at 181 Rua 
Ronald de Carvalho. A block ahead, at 43 
Rua Duvivier, the Itaoca building’s green 
ceramic portico stands out, as the mermaid 
in the building next door, called Itahy.

BECO DAS GARRAFAS

Programe-se para fazer uma parada 
obrigatória neste ícone dos anos 1950 
e 1960. Formado pelas boates Bottle’s 
Bar e Little Club, o Beco que deu origem 
ao mais internacional dos ritmos brasi-
leiros, a bossa nova, está de volta à cena 
musical do Rio. Apresenta uma progra-
mação com o melhor da MPB; consulte 
o site: becodasgarrafas.mus.br

Set aside some time to visit this icon of the fif-
ties and sixties. Formed by the clubs Bottle’s 

COPACABANA PALACE

O suntuoso hotel erguido em 1923 para 
transformar Copacabana num pedacinho 
da Riviera Francesa retomou o seu 
glamour e sofisticação na virada do mi-
lênio. Mesmo quem não está hospedado 
pode conhecer o interior do edifício 
neoclássico em um dos restaurantes do 
hotel, ou tomar um café da manhã ao 
redor da famosa piscina. 

This sumptuous hotel built in 1923 to trans-
form Copacabana into a small piece of the 
French Riviera gained back its glamour and 
sophistication at the turn of the millennium. 
Even those who are not guests at the hotel 
can enjoy the interior of the neoclassical 
building in one of the hotel’s restaurants, or 
having breakfast around the famous pool.

Avenida Atlântica, 1.702

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

O instituto que tomou lugar de um 
antigo point de prostituição carioca vai 
exibir um acervo digital com ícones da 
cultura audiovisual produzida no Brasil 
a partir da década de 1930/1940. Em 
suas salas, serão revisitados: Carmem 
Miranda, a Rádio Nacional, o samba e a 
bossa nova, as telenovelas e o Carnaval. 
Sua inauguração promete, aguarde!

Built on the former site of a famous pickup 
joint in Rio, this institute, which is still 
under construction, will display a digital 
collection about icons of the Brazilian 
audiovisual culture from the thirties and for-
ties on. In its rooms, one will revisit Carmen 
Miranda, Rádio Nacional samba and bossa 
nova, soap operas and the Rio Carnival. Its 
opening is eagerly awaited, so make sure 
you check it out!

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 945

FORTE DE COPACABANA

Inaugurado em 1914, abriga hoje o Museu 
Histórico do Exército. Em seu ponto extre-
mo, onde estão os canhões, dá visão 180º 
para Copacabana, Leme, a Praia do Diabo 
e o Arpoador. Dentro do Forte, uma filial da 
Confeitaria Colombo com vista para o mar 
refresca a caminhada.

Open since 1914, this fort houses the Mu-
seu Histórico do Exército. There, one can 
enjoy a 180-degree view of Copacabana, 
Leme, Praia do Diabo and Arpoador. Inside 
the fort, a good place visit is Confeitaria 
Colombo, a branch of a traditional café.

Praça Coronel Eugênio Franco nº 1
Ter. a dom., das 10h às 18h
Tue. to Sun., from 10 a.m. to 6 p.m.

CAMINHO DE BURLE MARX – ESTÁTUA 
DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Além do emblemático calçadão, repare 
nos mosaicos de formas geométricas 
abstratas na calçada dos edifícios e no 
canteiro central da orla, projeto de Burle 
Marx dos anos 1970. Entre os Postos 5 e 
6, a estátua do grande poeta convida para 
sentar ao lado e contemplar a paisagem.

Notice the abstract geometric shapes on 
the sidewalk next to the buildings and in 
the traffic islands of Avenida Atlântica, a 
project by landscape artist Burle Marx. 
The statue of poet Carlos Drummond de 
Andrade is located between Posto 5 and 
Posto 6, and it invites people to sit and 
contemplate the landscape.

ROXY

Na esquina da Av. N. Sra de Copacabana 
com a R. Bolívar, funciona o último cine-
ma de rua do bairro, praticamente um 
milagre diante do domínio do circuito em 

Bar and Little Club, Beco das Garrafas is one 
of the birthplaces of the most international of 
Brazilian rythms, bossa nova, and it has made 
a triumphant return to Rio’s musical scene. 
The bars there offer concerts with the best of 
Brazilian Popular Music (MPB); check out the 
website: becodasgarrafas.mus.br

R. Duvivier, 37
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shoppings. Aberto em 1938, passou por 
reformulações, com a única sala dividida 
em 3, mas manteve o charme do estilo 
art déco nas escadarias, pisos e gradis.

The last street movie theater in the neigh-
borhood is still open at the corner of Avenida 
Nossa Senhora de Copacabana and R. 
Bolívar; this is almost a miracle, due to the 
concentration of movie theaters in shopping 
malls nowadays. Opened in 1938, it was ret-
rofited, and its single room was divided into 
3, keeping the charm of the art déco style 
on the staircases, floors and railings.

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 945

pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN
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FEIRA DAS YABÁS

Programe-se para dar esse rolé no se-
gundo domingo do mês, quando o bairro 
de Oswaldo Cruz, contíguo a Madureira, 
recebe uma feira da gastronomia de ori-
gem africana. Ao todo são 16 barracas, 
cada uma delas com sua especialidade: 
rabada, mocotó, abóbora com camarão 
e feijoada.

Schedule this rolé on the second Sunday 
of the month, when an African cuisine fair 
takes place in the neighborhood of Oswal-
do Cruz, which is adjacent to Madureira. 
There are 16 stalls in total, each with its 
own specialty: ox tail stew, cow foot stew, 
pumpkin with shrimp and feijoada.

Praça Paulo da Portela
Todo segundo domingo do mês, às 13h
Every second Sunday of the month, at 1 p.m.

FEIJOADA DA PORTELA

Se o seu rolé for num sábado, não deixe 
de ver a programação da Quadra da 
Portela. Quem sabe, além da roda de 
samba, é possível provar uma das tradi-
ções do local: a feijoada comandada por 
um grupo da velha guarda ganhou fama 
com o tempero de tia Surica. 

If your rolé is on a Saturday, don’t miss 
the activities at the court of Portela samba 
school. If you are lucky, in addition to the 
samba circle you can try one of the local 
traditions: the feijoada organized by elderly 
members of the samba school, which 
became famous by the wonderful hands of 
aunt Surica, who cooks the dish.

Rua Clara Nunes, 81
Sáb., das 11h às 22h
Sat., 11 a.m. to 10 p.m.

BAILE CHARME

Foi sob o Viaduto de Madureira que o 
ritmo charme fincou território nos anos 
90. Que tal esticar a noite de sábado 
neste bailão que tem público cativo, 
composto não só por quem quer ouvir 
o R&B e variações, mas também por 
dançarinos que disputam espaço na 
pista de dança. 

It was under the Madureira overpass that 
the charme rhythm became most popular 
in the nineties. How about extending your 
plans for Saturday night to check out this 
party? Its frequent visitors are not only 
those who want to listen to R&B and its 
variations, but also dancers who crowd the 
dancefloor.

Rua Carvalho de Souza, s/n  
(embaixo do Viaduto Negrão de Lima) 
Sáb., às 22h 
Rua Carvalho de Souza 
(under Viaduto Negrão de Lima)
Sat., at 10 p.m.

MADUREIRA é casa das tradicionais 
escolas de samba Portela e Império 
Serrano, e respira a cultura e música. 
No Brasil Colônia, era uma zona rural, 
pedaço da Fazenda do Campinho. Foi 
povoado como boa parte do subúrbio 
do Rio, a partir da inauguração da linha 
férrea na segunda metade do século 
XIX. Hoje o bairro mistura heranças 
africanas, o jongo e a feijoada com ma-
nifestações culturais contemporâneas, 
o baile charme e o hip-hop, em meio a 
um mercado onde se vende de tudo: de 
ervas a pinguins de geladeira e moda 
de rua. Dar um rolé por Madureira 
mexe com os sentidos, deixe-se levar!

MADUREIRA is home to the traditional 
samba schools Portela and Império Serra-
no, and the neighborhood breathes culture 
and music. During colonial times, it was a 
rural area, part of Fazenda do Campinho. 
As most of Rio’s suburbs, it was populated 
after the opening of the railway line in the 
second half of the 19th century. Today, the 
neighborhood combines African heritages, 
jongo and feijoada with contemporary 
cultural manifestations, such as baile 
charme and hip-hop, all in the midst of 
a street market where everything is for 
sale, from medicinal herbs to refrigerator 
penguins and street fashion. Taking a 
rolé through Madureira will entice your 
senses, let yourself go!

TREM SEM ESTAÇÃO
Apesar dos trilhos da Estrada de 

Ferro D. Pedro II terem passado pela 
região em 1858, somente em 1890 
foi instalada a estação em homena-
gem ao antigo arrendatário daquelas 

terras, Lourenço Madureira, que 
deu nome ao bairro. Até então, 
os moradores usavam a estação 

Cascadura, a 1,2 km dali.

NO STATION TRAIN
Although the tracks of D. Pedro II 

railroad passed through the region 
in 1858, it was only in 1890 that a 

station was built in honor of Lourenço 
Madureira, former tenant of those 

lands, after whom the neighborhood 
was named. Before that, the residents 

used Cascadura station, 1.2  
kilometers away.

madureira
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PAGODE DA TIA DOCA

Um dos lendários pagodes da cidade, 
acontece desde 1990 em um amplo 
quintal rodeado por amendoeiras, em 
frente à linha de trem que vai de Madureira 
a Osvaldo Cruz. Quem comanda a festa 
é o vocalista Nem, filho da Tia Doca. No 
repertório, de samba de raiz a pagodes 
modernos, e sambistas consagrados 
costumam aparecer para dar uma canja. 
Para acompanhar, servem feijão amigo e 
sopa de ervilha.

Since the nineties, one of the city’s most 
legendary pagode (a subgenre of samba) 
circles takes place in this large backyard 
surrounded by tropical-almond trees, facing 
the train tracks going from Madureira to 
Osvaldo Cruz. Vocalist Nem, Tia Doca’s son, 
runs the party, in which old school samba 
and pagode are played. Famous samba 
players usually drop by for an improvised 
performance. Bean stew and pea soup are 
offered to go with the music.

Dom, a partir das 18h
Rua João Vicente, 219
Sun., at 6 p.m.

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”
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CASA DO JONGO

Inaugurado em 2015, o centro cultural 
localizado no pé do Morro da Serrinha é 
sede do Grupo Cultural Jongo da Serrinha, 
e preserva o ritmo afro-brasileiro conside-
rado um dos ancestrais do samba. Além 
das exibições, ali tem uma escola onde se 
ensina a dança de roda e de umbigada; 
veja no site: jongodaserrinha.org

Open since 2015, Casa do Jongo is located 
at the base of Morro da Serrinha, and it is 
the headquarters of Grupo Cultural Jongo 
da Serrinha, a cultural group that preserves 
the African-Brazilian rhythm of jongo, 
considered one of samba’s ancestors. 
In addition to the dance exhibitions, the 
center has a school where “dança de roda” 
and “umbigada” dances are taught; check 
out the website: jongodaserrinha.org

Rua Compositor Silas de Oliveira, 101

PARQUE MADUREIRA

Contígua à linha do trem, esta grande 
área de lazer é uma ótima opção para 
começar ou terminar o passeio. Quadras 
poliesportivas e pistas para corrida e skate 
fazem a alegria dos amantes do esporte. 
Quem gosta de música encontrará shows 
regulares na Praça do Samba, que também 
recebe aulas de capoeira e de charme.

This large recreational area next to the train 
tracks is a great option to start or finish your 
walk. The park is filled with sports courts, 
running tracks and skating ramps, which 
are ideal for sports lovers. Those who enjoy 
good music will find regular concerts in 
Praça do Samba, which also offers capoeira 
and charme dance lessons.

R. Soares Caldeira 
Diariamente, das 5h às 22h 
Daily, from 5 a.m. to 10 p.m.

MERCADÃO DE MADUREIRA

Para visitar o mercado que é símbolo 
do comércio da cidade, você terá que 
atravessar a linha do trem, um rolé que 
valerá a pena pela diversidade de pro-
dutos oferecida. Há de tudo um pouco: 
desde plantas medicinais, passando por 
roupas, e toda a sorte de utensílios para 
casa, até os lúdicos, como pipas.

Cross the train tracks in order to visit this 
traditional market, a symbol of Rio’s trade. 
The sheer amount and variety of goods for 
sale there will make this rolé worth your 
while. There’s a bit of everything: from 

IMPÉRIO SERRANO

A sede da verde e branco fica bem ao 
lado da estação Mercadão de Madureira, 
mas sua história começa no Morro da 
Serrinha, onde surgiu de uma dissidên-
cia da extinta Prazeres da Serrinha. A 
escola que lançou Arlindo Cruz como 
compositor promove rodas de samba e 
uma “Feijoada Imperial” aos sábados; 
confira a programação: facebook.com/
faclubeImperioSerrano

The green and white samba school is 
located beside Mercadão de Madureira 
train station, but its history begins in Morro 
da Serrinha, where it originated from a 
disagreement with the extinct samba 
school Prazeres da Serrinha. The school, 
which launched musician Arlindo Cruz as 
a songwriter, promotes samba circles and 
what they call a royal feijoada on Saturdays; 
check out the programming: facebook. 
com/faclubeImperioSerrano

Av. Min. Edgard Romero, 114

PORTELA

Fundada em Oswaldo Cruz, a quadra da 
azul e branco está instalada desde 1972 
em uma rua de Madureira, que viria a se 
chamar Clara Nunes em homenagem à 
cantora que mais gravou os composito-
res da escola. Ali ocorrem os ensaios, 
as feijoadas e a programação da comu-
nidade da escola que foi campeã mais 
vezes no Carnaval carioca; veja no site: 
gresportela.org.br 

Founded in Oswaldo Cruz, since 1972 the 
court of the blue and white samba school 
is located at a street Madureira that was 
later renamed Clara Nunes, in honor of the 
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ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES

Localizada no outro extremo no Parque 
Madureira, a arena oferece uma progra-
mação gratuita ou a preços populares de 
teatro, dança e música, além de oficinas 
artísticas, saraus de poesia e bailes.
Confira a programação: facebook.com/
arenacariocafernandotorres

Located at the other side of Parque 
Madureira, the arena offers theater, dance 
and musical performances free of charge 
or at popular prices, as well as artistic 
workshops, poetry soirées and parties. 
Check out the programming: facebook.
com/arenacariocafernandotorres

Rua Bernardino de Andrade, 200 

medicinal herbs, clothes, and all kinds of 
home appliances to toys such as kites.

Av. Min. Edgard Romero, 239 
De seg. a sáb., das 7h às 19h;  
Dom., das 7h ao meio-dia 
Mon. to Sat., from 7 a.m. to 7 p.m.;  
Sun., from 7 a.m. to 12 p.m.

singer who recorded the most songs by the 
school’s composer. Portela holds the title 
of school that won most Carnival parades in 
history, and in their court they hold events 
like open rehearsals, community activities 
and feijoadas; check out the website: 
gresportela.org.br

Rua Clara Nunes, 81

pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN
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Porque dar um Rolé por paquetá  WHY ENJOY A ROLÉ* THROUGH PAQUETÁ

concepção e Produção mbaraka.com.br PARA MAIS INFORMAÇÕES rolecarioca.com.br

ZECA’S BAR

Que tal aproveitar o passeio na ilha para 
uma bela refeição? Este restaurante lo-
calizado próximo à estação das barcas, 
bem em frente ao caramanchão da Praia 
dos Tamoios, é uma boa opção. Serve 
opções de frutos do mar, preparados 
para o almoço ou jantar.

How about having a nice meal during your 
tour of the island? This restaurant, located 
next to the ferry station, just in front of the 
bower in Praia dos Tamoios, is a good 
option. Seafood dishes are served for lunch 
or dinner. 

Praça Bom Jesus, 12
Seg. a qui., das 11h às 21h;  
Sex. e sáb., das 11h às 22h30;  
Dom., das 11h às 21h30
Mon. to Thurs., from 11 a.m. to 9 p.m.;  
Fri. and Sat., from 11 a.m. to 10:30 p.m.;  
Sun., from 11 a.m. to 9:30 p.m.

CASA DE ARTES PAQUETÁ 

Entre no ritmo da ilha e prepare-se para 
uma pausa neste sobrado. À beira do 
mar, dali se vê até a Serra dos Órgãos. 
O centro cultural possui uma exposição 
permanente sobre a história da ilha e 
programação musical diversificada. São 
frequentes as rodas de chorinho no final 
da tarde, no quintal da casa, onde pode-
-se aproveitar um gostoso café.

Get into the rhythm of the island and be 
prepared to take a break in this two-story 
house. By the seashore, one can see Serra 
dos Órgãos. The cultural center displays 
a permanent exhibition about the history 
of the island and various music concerts. 
Chorinho circles are frequent in late after-
noons in the backyard, where one can enjoy 
a delicious cup of coffee. 

Praça de São Roque, 31 
Diariamente, das 10h às 17h 
Daily from 10 a.m. to 5 p.m.

QUINTAL DA REGINA

O bem cuidado restaurante da chef   
Regina Linhares recebe, de 15 em 15 
dias, sessões do Cineclube Paquetá, 
com entrada franca. Não deixe de expe-
rimentar a Cerveja Paquetá, que, apesar 
do nome, é produzida em Nova Friburgo.

Chef Regina Linhares’ well maintained 
restaurant offers movie sessions of Cine-
clube Paquetá every fortnight, with free 
admission. Be sure to try Paquetá beer, 
which, despite its name, is produced in 
Nova Friburgo.

Rua Dr. Lacerda, 18 
Diariamente, das 11h às 00h 
Daily from 11 a.m. to 12 a.m.   

PAQUETÁ IATE CLUBE 

Para quem gosta de samba, as rodas 
organizadas no clube ao lado da Estação 
das Barcas são imperdíveis. Costumam 
acontecer aos domingos, com atrações 
como a Velha Guarda da Mangueira e o 
Sambastião.  

For those who love samba, the circles 
organized by the club next to the Ferry 
Station cannot be missed. They usually 
take place on Sundays, with music groups 
such as Velha Guarda da Mangueira and 
Sambastião.

PAQUETÁ é uma das ocupações mais an-
tigas do Brasil, e teve seu nome indígena 
registrado em 1555, quando os franceses 
tentaram criar na Baía de Guanabara 
sua França Antártica. A ilha se tornou 
refúgio da nobreza durante a colonização 
portuguesa e ponto de visitação a partir 
do século XIX, com a navegação regular 
de barcas e a popularização do romance 
A moreninha. Hoje, o clima bucólico, 
a natureza preservada com árvores 
centenárias e o jeito de vila do interior 
sem trânsito de carros são seus atrativos. 
Um Rolé por Paquetá é como entrar num 
túnel do tempo, deixe a pressa de lado!

PAQUETÁ is one of Brazil’s oldest set-
tlements, and had its indigenous name 
recorded in 1555, when the French 
attempeted to create an “Antarctic 
France” at Guanabara Bay. The island 
became a haven of rest for the nobility 
during the Portuguese colonization 
and a visitation point during the 19th 
century, with regular ferry routes and 
the popularity of the novel A moreninha. 
The bucolic atmosphere, the preserved 
landscape with hundred-year-old trees, 
and the small village feel, where cars 
are not allowed are its main attractions 
today. A walk around Paquetá is like 
entering a time tunnel, don’t rush 
and take it easy!

PACAS, CONCHAS E PEDRAS
O significado mais aceito para a 
denominação indígena Paquetá é 
“lugar com muitas pacas”, já que 
a ilha era repleta de pacaranas 
na época dos tamoios. Outras 

interpretações sugerem que quer 
dizer “área com muitas conchas 
ou pedras” – marca registrada do 

bairro até os dias de hoje.

PACAS, SHELLS AND STONES
The most accepted meaning for the 
indigenous name Paquetá is “place 

with many lowland pacas”, since 
these mammals filled the island at 

the time of the indian tribe Tamoios. 
Other interpretations suggest “area 

with many shells or rocks” which 
today are the island’s trademark.

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?
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O ROLÉ POR PAQUETÁ
ROLÉ THROUGH PAQUETÁ 

Bom / Good

Muito bom / Very good

Imperdível / Can’t miss!

paquetá

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”
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PRAÇA PINTOR PEDRO BRUNO

O ponto de chegada das barcas é nesta 
simpática praça, que recebeu o nome do 
artista que espalhou obras por Paquetá. 
Dali, é possível alugar uma bicicleta ou 
carrinhos elétricos para dar um rolé mais 
longo na ilha. Em dia de festa na ilha, a 
pracinha é um animado ponto de encontro.

The ferries arrive at this nice square, which 
received the name of the artist who spread 
his works throughout Paquetá. One can rent a 
bicycle or electric carts at the square to take 
a longer stroll around the island. During feast 
days, the square is a lively meeting place.

Em frente à Estação das Barcas Paquetá
In front of the Paquetá ferry station

PRAIA DOS TAMOIOS

Siga pela direita na saída das barcas e 
repare na beleza do projeto paisagístico 
ao longo da praia, que intercala cara-
manchões, pérgulas e jardins. Pelo cami-
nho, você verá exemplares preservados 
de chácaras centenárias e um canhão 
usado para saudar um ilustre hóspede 
de outros tempos, D. João VI. 

Follow the right exit at the ferry station, and 
enjoy the beauty of the landscape design 
along the beach, with bowers, pergolas 
and gardens. You will notice on the way 
preserved hundred-year-old estates, and a 
cannon used to salute a distinguished guest 
from other times, Dom João VI.

ÁRVORE MARIA GORDA

Entre a Praça Bom Jesus do Monte e o Par-
que dos Tamoios, existe um raro exemplar 
de Baobá que é patrimônio tombado da 
ilha. Diz a lenda que a árvore de origem 
africana dá sorte a quem a abraça e beija, e 
azar para quem a maltrata. Na dúvida, não 
deixe de fazer um afago nela.

Between Praça Bom Jesus do Monte and 
Parque dos Tamoios, there is a rare baobab 
tree that is part of the protected heritage of 
the island. A Legend says that this African 
tree brings good fortune to those who 
embrace and kiss it, and bad fortune to 
whoever harms it. Caress it just in case.

Praia dos Tamoios em frente ao número 
425 /Praia dos Tamoios in front of number 425

PEDRA DA MORENINHA

É um mirante com vista panorâmica 
para o fundo da Baía de Guanabara, 
onde a Moreninha da ficção, persona-
gem do romance de Joaquim Manuel 
de Macedo, esperava pela volta de seu 
namorado. A história, que reproduz uma 
lenda indígena dos tamoios, habitan-
tes originais do local, tornou a Ilha de 
Paquetá conhecida em todo o país.

This stone is a scenic overlook with a 
view of the back of Guanabara Bay, where 
Moreninha, the character from the novel by 
Joaquim Manuel de Macedo, waited for her 
boyfriend to return. The story, which repro-
duces a legend of the Tamoios, the original 
inhabitants of the Paquetá, made the island 
famous throughout the country.

Final da Praia da Moreninha, com acesso 
por escada e ponte de madeira /At the end of 
Praia da Moreninha, with access by stairs and a 
wooden bridge

PARQUE DARKE DE MATTOS

Belo exemplar de parque romântico, tem 
parte de sua área paisagística preservada 
defronte ao mar, com jardins, trilhas e 
mirantes. Nesse mesmo terreno, os jesuí-
tas extraíram matéria prima do Morro de 
Santa Cruz para fazer porcelana, e cava-
ram inúmeros túneis visíveis em diversos 
pontos do parque. Um ótimo espaço para 
piqueniques e encontros agradáveis.

A fine example of a romantic park, with part 
of its preserved landscape area facing the 
sea, with gardens, trails and viewpoints. In 
this same area, The Jesuits extracted raw 
material out of Morro de Santa Cruz to make 
porcelain, and dug several tunnels that are 
visible at various points of the park. It is a 
great place for picnics and dates.

Praia José Bonifácio, 255

PRAÇA SÃO ROQUE

Local da tradicional Festa de São Roque 
– padroeiro de Paquetá – a Praça abriga 
um coreto, um poço que ganhou fama 
por supostamente ter águas milagrosas, 
e ainda a Capela de São Roque, que foi 
muito modificada ao longo do tempo, 
na qual encontramos vários estilos 
arquitetônicos: neoclássico, neogótico, 
barroco... uma miscelânea que é a cara 
do Rolé!

The location of the traditional São Roque 
Feast – São Roque is the patron saint of 
Paquetá –, the square has a gazebo, a well 
famous for its allegedly miraculous waters, 
and the São Roque chapel, which was 
much renovated over time, and now the 
construction boasts several architectural 

PRAIA JOSÉ BONIFÁCIO

Na área mais ao sul da ilha, esta praia ofe-
rece passeios de pedalinho que são atração 
para a criançada. A chácara no número 199 
teria pertencido ao Patriarca da Indepen-
dência, José Bonifácio. No seu canto direito, 
ficam a Ponte da Saudade, associada à 
lenda da época da escravidão, e a Pedra dos 
Namorados, que traria sorte ao amor.
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styles: neoclassical, neogothic, baroque ... 
a miscellanea representative of the Rolé! 

Located in the southern part of the island, this 
beach offers paddle boat rides, which are an 
attraction for the kids. The estate on number 
199 is said to have belonged to José Bonifá-
cio, the Patriarch of Brazilian Independence. 
At the right corner of the beach, one can find 
Ponte da Saudade, which is associated with a 
legend from the slavery times, and Pedra dos 
Namorados, a rock formation that supposedly 
brings lovers good fortune.

pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN
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Porque dar um Rolé pelo quadrilátero de fundação da cidade
WHY ENJOY A ROLÉ* THROUGH THE SQUARE OF THE CITY’S FOUNDATION
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CASA CAVÉ

Inaugurada em 1860, a confeitaria 
mais antiga da cidade retornou ao seu 
endereço original – um belíssimo prédio 
tombado, com interiores em art déco, na 
esquina das ruas Uruguaiana e Sete de 
Setembro. Vale a pena saborear um café 
acompanhado de uma especialidade 
portuguesa, como os pasteis de Belém, 
entre outros quitutes.

Open since 1860, the city’s oldest restau-
rant and pastry shop returned to its original 
address, a beautiful building with art déco 
interiors listed as public heritage, on the 
corner of Rua Uruguaiana and Rua Sete de 
Setembro. One should try a cup of coffee 
accompanied by a Portuguese food staple, 
such as the Portuguese custard tarts.

Rua Sete de Setembro, 133
Diariamente, de 08h às 23h
Daily, from 8 a.m. to 11 p.m.

PEDRA DO SAL

Ponto de encontro de sambistas no fim 
do dia, tem seu nome relacionado ao de-
sembarque do sal. Considerada o berço 
do samba carioca, foi onde surgiram os 
primeiros ranchos carnavalescos, afoxés 
e rodas de samba. Sua vizinhança abri-
gou populações negras à época da lei da 
libertação dos escravos, que não previu 
a inclusão dos descendentes de escravos 
na sociedade.  

The site has its name linked to the salt 
trade during colonial times, and currently it 
is a meeting place samba artists and fans 
at the end of the day. It is considered the 
birth of carioca samba, where ranchos and 
afoxés (musical groups that parade during 
Carnival) and samba circles first appeared. 
After the slaves were freed, the neighbor-
hood became home to a large portion of 
the city’s black population, but the law that 
freed the slaves didn’t guarantee the social 
inclusion of their descendants.

PRAÇA MAUÁ

A revitalização da zona portuária carioca 
recuperou a frente marítima da Praça, 
que agora tem vista livre pra Baía de 
Guanabara. Dali você acessa os museus 
de Arte do Rio (MAR), o Museu do Ama-
nhã, a orla que já foi restrita à Marinha 
e circunda o Morro de São Bento até 
a Praça XV. Shows e feiras garantem a 
diversão na Praça aos finais de semana.

The revitalization of Rio’s port cleared the 
square’s seafront, and people now have an 
unobstructed view of Baía de Guanabara. 
From the square, one can access Museu 
de Arte do Rio (MAR), Museu do Amanhã, 
and the once restricted to naval personnel 
only seafront, which surrounds Morro de 
Sao Bento and goes until Praça XV. The en-
tertainment is guaranteed by concerts and 
fairs that are usually held over weekends.

ANGU DO GOMES

Sinônimo de sustância, o famoso angu é 
preparado à base de fubá, e acompanha 
carne ensopada com miúdos na versão 
mais clássica. Começou a ser servido em 
1955, em barraquinhas espalhadas pela 
cidade. Instalado num casarão do séc. 
XIX, o restaurante manteve a tradição, 
e serve o prato em mesas ao ar livre, no 
Largo de São Francisco da Prainha.

This restaurant is synonymous with sustenance, 
and their staple dish, the famous angu (a kind 
of softer polenta) is prepared with cornmeal and 
stewed beef and innards in its classical version. 
The dish made its debut in Rio in 1955, when it 
was sold in street stalls. Installed in a 19th cen-
tury mansion, the restaurant kept the tradition, 
and still serves the dish on tables in the street at 
Largo de São Francisco da Prainha.

Rua Sacadura Cabral, 75
Seg. a Sex., das 11h as 22h; Sáb., das 11h 
às 18h / Mon. to Fri., from 11 a.m. to 10 p.m.; 
Sat., from 11 a.m. to 6 p.m.

O QUADRILÁTERO formado pelos 
Morros do Castelo, de Santo Antônio, de 
São Bento e da Conceição conta a his-
tória da ocupação inicial da cidade. Dis-
tribuídos a aliados da coroa portuguesa 
(jesuítas, beneditinos e franciscanos), os 
terrenos elevados foram radicalmente 
modificados por obras de modernização 
do início do século XX, mas existem 
reminiscências dos primórdios do Rio 
de Janeiro nesse rolé, fique atento! 
Embarque no VLT para fazer a conexão 
com os pontos e cobrir as distâncias 
do centro da cidade mais facilmente, 
numa verdadeira viagem ao passado!

The SQUARE formed by the hills of 
Castelo, Santo Antônio, São Bento 
and Conceição tells the story of the 
initial settlement of the city. The 
high lands distributed to allies of the 
Portuguese Crown (such as the Jesu-
its, Franciscans and Benedictines), 
were radically modified by the retrofit 
works that took place in the early 20th 
century. But on this rolé there are 
still traces of the early history of Rio 
de Janeiro! Get on the VLT train to 
make the connections between these 
spots, which will take you on a trip 
back in time!

PANTANOSO MANGUE
Ao chegarem no Rio no século XVI, os 
portugueses encontraram um terreno 
pouco propício para ocupação: entre 

os morros e o mar, só havia pântanos e 
mangues. Uma enorme lâmina d´água 
cobria o trecho entre Candelária/Praça 
Tiradentes. A esquina mais cosmopo-
lita da cidade – Pres. Vargas com Rio 

Branco – ficava no fundo d’água.

BOGGY SWAMP
Upon arriving in Rio in the 16th century, 
the Portuguese found land which was not 
suitable for a settlement: there were only 
swamps and marshes between the hills 

and the sea. The area between Candelária 
/ Praça Tiradentes was covered in water, 
as well as the most cosmopolitan corner 

of the city, Avenida Pres. Vargas and 
Avenida Rio Branco.

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?
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O ROLÉ PELO QUADRILÁTERO 
ROLÉ THROUGH THE SQUARE

Bom / Good

Muito bom / Very good

Imperdível / Can’t miss!

Quadrilátero da 
Fundação da Cidade

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”
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de Santo Antonio. From the top, one can 
admire a privileged view of the square, 
which was once a lagoon crucial for the 
city’s the water supply system. Before it 
was dismantled, the hill stretched towards 
the tall buildings on Avenida Chile.

Rua da Carioca

LADEIRA DA MISERICÓRDIA 

Nosso trajeto começa pelo último vestígio 
do Morro do Castelo. A ladeira conserva o 
calçamento de pé de moleque, e foi o pri-
meiro caminho aberto para ligar a várzea 
ao topo da elevação – mas atualmente é 
sem saída. Na igreja ao lado, a N.Sra. de 
Bonsucesso, foram depositados altares 
da igreja dos jesuítas demolida com o 
desmonte do Morro do Castelo.  

Our route begins with the last vestige of Morro 
do Castelo. The slope preserves the flagstone 
pavement, and was the first road to connect 
the lowlands to the top of the hill – currently it is 
a dead-end street. After the hill was dismantled 
in the 1920’s, the altars of the Jesuit church 
located there were transferred to the nearby 
church of Nossa Senhora de Bonsucesso.

Acesso pela rua Santa Luzia ou Praça XV  
Access by Rua Santa Luzia or Praça XV

CINELÂNDIA

Recebeu esse nome pelo circuito de 
cinemas que abrigou, e ainda respira à 
cultura. Repare no conjunto arquitetôni-
co que rodeia a praça: o Theatro Muni-
cipal, a Biblioteca Nacional, o Museu de 
Belas Artes e o Cine Odeon. Estão aí há 
mais ou quase 100 anos, quando forma-
vam um polo cultural do Brasil.

The square was named after the amount of 
cinemas and theaters located there, and is 
still a place that emanates culture. Notice 
the architectural ensemble that surrounds 
the square: Theatro Municipal, Biblioteca 
Nacional, Museu de Belas Artes and Cine 

VLT CARIOCA LIGHT RAIL VEHICLE

Na Avenida Rio Branco, entre a Cinelândia e 
o Largo da Carioca, você verá os trilhos do 
novo bonde que faz a conexão até a região 
portuária. Reserve uma hora do seu passeio 
para embarcar e conhecer o VLT, que tem 
paradas no Mosteiro de São Bento e na 
Praça Mauá, outros pontos do nosso rolé.

On Avenida Rio Branco, between Cinelândia 
and Largo da Carioca, you’ll see the rails of 
the new train that leads to the port region. 
Set aside one hour of your stroll to board and 
meet the VLT, Rio’s light rail system, which 
has stops at Mosteiro de São Bento and 
Praça Mauá, two other highlights of our rolé.

Rotas / Routes : vltrio.com.br

MOSTEIRO DE SÃO BENTO  
SÃO BENTO MONASTERY

Do pátio do mosteiro, um monumento 
da arte barroca colonial, é possível ter 
uma ideia da localização estratégica do 
Morro de São Bento, uma colina com vista 
panorâmica da Baía da Guanabara, bem 
próxima ao mar. Tanto que sua encosta, 
entre a Praça Quinze e a Praça Mauá, foi 
ocupada pela Marinha ainda no Brasil 
Colônia, estabelecendo ali seu arsenal.  

From the courtyard of the monastery, a colonial 
monument of Baroque art, it is possible to have 
an idea of the strategic location of Morro de 
São Bento, a hill with a panoramic view of the 
Baía de Guanabara, very close to the sea. Dur-
ing colonial times, its hill side, between Praça 
XV and Praça Mauá, was occupied by the 
Navy, which established their armory there.

R. Dom Gerardo, 68 
Diariamente, das 7h às 18h 
Daily, from 7 a.m. to 6 p.m.

CAIS DO VALONGO / VALONGO DOCKS

Neste cais aportaram centenas de mi-
lhares de africanos escravizados, entre 
o final do século XVIII e início do século 
XIX. Em 1911, foi aterrado, e, um século 
depois, redescoberto com obras do 
Porto Maravilha. É um marco de resgate 
da “Pequena África”, polo de riqueza e 
de força cultural afro-descendente.

Hundreds of thousands of African slaves ar-
rived in Brazil through these docks between 
the late 18th and early 19th centuries. In 
1911, an embankment covered the region, 
which was rediscovered only a century 
later, with the retrofit works carried out in 
the port area. It is a landmark of “Pequena 
África” (“Little Africa”), a strong hold for 
Afro-Brazilian culture and might.

LARGO DA CARIOCA

Escadas e um elevador dão acesso ao 
Convento de Santo Antônio, trecho rema-
nescente do morro de mesmo nome. Dali 
do alto, você terá uma vista privilegiada 
do Largo que já foi uma lagoa e ponto im-
portante para o sistema de abastecimento 
de água. Imagine que o Morro de Santo An-
tônio se estendia em direção aos grandes 
edifícios construídos na Avenida Chile.

Stairs and an elevator leading to Convento 
de Santo Antonio are what was left of Morro 

MORRO DA CONCEIÇÃO / CONCEIÇÃO HILL

Dos morros do quadrilátero, o da Con-
ceição é o mais preservado, e abriga em 
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Odeon. For the past 100 years, these 
constructions have stood at the site, since 
the time when they formed one of Brazil’s 
cultural hotspots.

Praça Floriano

pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN

um de seus sopés a Pedra do Sal. Vale 
subir até o topo para conhecer a fortale-
za construída para defender a cidade no 
século XVIII. Por suas ruelas e ladeiras, 
você encontrará ateliês e sobrados do 
século XIX.

Morro da Conceição is the most preserved 
hill of the square, and Pedra do Sal is at its 
base. Climbing to the top, one can see the 
fortress built to defend the city in the 18th 
century. Walking through its alleys and 
streets, one will find art studios and 19th 
century houses.

Acessos pela Ladeira João Homem (atrás 
do Edifício A Noite) ou Largo da Prainha 
Entrances through Ladeira João Homem (be-
hind the building of former newspaper A Noite) 
or through Largo da Prainha
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LARGO DAS NEVES

Do outro lado de Santa Teresa, esse 
largo é rodeado por casarões e sobrados 
dos anos 30, e teve alguns deles trans-
formados em bares. Boa parada para o 
fim de tarde, quando vendedores ambu-
lantes oferecem cervejinha e petiscos na 
pracinha, a preços módicos.

Located on the other side of Santa Teresa, 
this square is surrounded by mansions and 
townhouses from the thirties, and some of 
them became bars. It is a good stop for the 
evening, when street vendors offer beer and 
snacks at affordable prices.

Final da Rua Progresso,  
seguindo o trilho do bonde
At the end of Rua do Progresso,  
following the tram tracks

ARMAZÉM SÃO THIAGO

Vale uma esticada até este antigo 
armazém, mais conhecido como Bar do 
Gomes. Quase centenário, ainda guarda 
mobílias do início do século passado, e 
serve acepipes como croquete de carne, 
empada, bolinho de bacalhau e porções 
de frios, tremoços e azeitonas, além de 
cervejas e cachaças.

This old warehouse, known as Bar do 
Gomes, is worth the visit. The almost hun-
dred-year-old construction still preserves 
furniture from the beginning of the 20th 
century, and it offers appetizers such as 
meat croquettes, small savory pies, codfish 
fritters, cold cuts, pickled lupini beans and 
olives, as well as beer and cachaça.

Rua Áurea, 26
Seg. a sáb., das 11h à 1h da manhã 
Dom., de 12h às 22h
Mon. to Sat., from 11 a.m. until 1 a.m. 
Sun. from 12 a.m. to 10 a.m.

ADEGA FLOR DE COIMBRA

Chegou ao final da descida da escadaria 
com fome? Uma boa pedida é este 
tradicional restaurante de comida 
portuguesa em funcionamento desde 
1938. Não deixe de reparar no painel 
pintado por Nilton Bravo, considerado o 
“Michelangelo dos botequins”.

Did you get hungry after climbing down the 
stairs? A good tip for a meal is this tradition-
al Portuguese restaurant operating since 
1938. Make sure you notice Nilton Bravo’s 
panel artwork, for this artist is known as the 
“Michelangelo of greasy spoons”.

R. Teotônio Regadas, 34
Seg. a Sáb., das 13h às 00h
Mon. to Sat., from 1 p.m. to 12 a.m.

SEDE DAS CIAS

Reformado, este sobrado localizado na 
Ladeira Selarón abriga o trabalho de 
três companhias de teatro residentes: 
a Cia. dos Atores, Os dezequilibrados e 
a Pangeia Cia. de teatro. Na programa-
ção, espetáculos a preços populares e 
oficinas periódicas e gratuitas.
Consulte a programação no site:
sededascias.blogspot.com.br

This townhouse, located at Ladeira Selarón, 
was renovated recently, and it works as 
the headquarters of three different theater 
companies: Cia. dos Atores, Os Desequili-
brados and Pangeia Cia. de Teatro, which 
offer plays with tickets at popular prices, 
and free periodic workshops. Check out the 
programming on the website: sededascias.
blogspot.com.br.

SANTA TERESA manteve o clima de 
refúgio do Rio, desde quando parte da 
elite carioca se mudou pra lá por conta 
de uma epidemia de febre amarela que 
assolou a cidade em 1850. A ocupação 
iniciada nessa época trouxe ao local casa-
rões, sobrados e castelinhos que compõe 
um conjunto arquitetônico singular, ao 
lado do calçamento em paralelepípedos, 
das lamparinas de iluminação centená-
rias e do símbolo do bairro, o bonde. 
Bares, ateliês e pontos de convivência 
resguardam a vocação boêmia e artística 
de outrora. Seja a pé ou de bonde, dar 
um Rolé pelas ladeiras de Santa Teresa 
é simplesmente inspirador!

SANTA TERESA has kept the 
atmosphere of old Rio, when the cari-
oca elite moved there due to a yellow 
fever epidemic that ravaged the city in 
1850. The occupation started by that 
time, and large houses, townhouses 
and palaces, were there, making up a 
unique architectural ensemble together 
with the old cobblestone pavement, 
the hundred-year-old street lamps and 
the symbol of the neighborhood: the 
tram. Bars, studios, and meeting points 
maintain the century-old bohemian and 
artistic vocation of the place. Whether 
on foot or by tram, climbing the hills 
of Santa Teresa is really inspiring!

DE VERDE PARA AMARELO
Antes de se tornar símbolo de Santa 

Teresa, o bonde já foi pintado de 
verde. A mudança para a cor amare-
la atendeu a pedidos de moradores, 

que alegavam que a composição 
‘sumia’ em meio à paisagem verde-
jante.  O bonde quase foi extinto nos 
anos 60, quando foi desativado no 

resto da cidade. 

FROM GREEN TO YELLOW
Before becoming the symbol of Santa 
Teresa, the trams were painted green. 
The change to yellow came from a re-
quest from residents, who complained 

that  the cars ‘disappeared’ in the 
midst of the green landscape. Street 

cars were nearly extinct in the sixties, 
when they were discontinued in the 

rest of the city.
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O ROLÉ POR SANTA TERESA 
ROLÉ THROUGH SANTA TERESA 

Bom / Good

Muito bom / Very good

Imperdível / Can’t miss!

santa teresa

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”
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LARGO DOS GUIMARÃES

O entorno dessa área de convivência 
resume o espírito de Santa Teresa, e é um 
bom ponto de partida. Restaurantes, cafés, 
bares, lojinhas e um cinema estão abriga-
dos no conjunto de sobrados. Dali também 
se acessa as ruas Fonseca Guimarães, 
Triunfo e Filadélfia, um micro exemplar da 
arquitetura pitoresca do bairro. 

This public square and the buildings that 
surround it summarize the spirit of Santa 
Teresa and are a good starting point for a 
walk. Restaurants, coffee shops, bars, stores 
and a movie theater are among the square’s 
attractions. From there, one can reach 
Fonseca Guimarães, Triunfo and Filadelfia 
streets, which are small examples of the pic-
turesque architecture of the neighborhood.

Confluência das ruas Almirante Alexandrino 
e Paschoal Carlos Magno / At the crossroads 
of Almirante Alexandrino and Paschoal Carlos 
Magno streets

BONDE DE SANTA TERESA

Foi em Santa Teresa que o bonde so-
breviveu como meio de transporte até o 
século XXI. Reserve uma hora do passeio 
para embarcar nessa verdadeira viagem 
ao tempo, que ainda tem o charme de 
trafegar sobre o antigo aqueduto da 
Lapa. Dá para embarcar tanto no Largo 
dos Guimarães quanto no Curvelo e 
atravessar o bairro em direção ao Largo 
da Carioca, no Centro da cidade.

The tram survived in Santa Teresa as a means 
of transportation until the 21st century. Set 

LARGO DO CURVELO

A primeira parada do bonde é uma 
homenagem a um ilustre morador das 
redondezas, o Barão do Curvelo. Também 
serve de ponto de encontro de moradores 
no fim da tarde, além de receber bandas 
independentes e encontros de artesãos. 
Nele se encontra a “casa navio”, constru-
ção moderna da década de 30, inspirada 
no convés de uma embarcação.

The first stop of the tram is at a square that pays 
tribute to the Baron of Curvelo, and it is also a 
meeting point for residents, with independent 
music concerts and gatherings of local artists 
and artisans. At the square one can see “Casa 
do Navio”, a modern 30’s house built like the 
deck of a boat.

Confluência das ruas Almirante Alexandrino 
e Dias de Barros /Located at the crossroads of 
Almirante Alexandrino and Dias de Barros streets.

MUSEU CHÁCARA DO CÉU

Vizinho ao Parque das Ruínas, o museu já 
foi uma das antigas residências de Ray-
mundo Ottoni de Castro Maya, e hoje abri-
ga parte do acervo do empresário e colecio-
nador, que inclui originais de Jean-Baptiste 
Debret. Trata-se de uma casa modernista 
em estilo purista cubista, com belos jardins 
e vista para o centro da cidade.

This museum, which is near Parque das 
Ruínas, is one if the former homes of 
entrepreneur and art collector Raymundo 
Ottoni de Castro Maya. It holds part of his 
collection, which includes originals by Jean-
Baptiste Debret. It is a modernist house 
built in a purist/cubist style, , with beautiful 
gardens and views of Downtown Rio.

R. Murtinho Nobre, 93
Qua. a seg., das 10h às 17h 
Wed. to Mon. from 10 a.m. to 5 p.m.

LADEIRA SELARÓN

Do Convento de Santa Teresa parte essa pi-
toresca escadaria faz a ligação da área com 
o Largo da Lapa. Virou atração turística 
após ser decorada com inúmeros azulejos 
pelo artista plástico chileno Jorge Selarón. 
Na verdade, é uma via de acesso com casas 
de ambos os lados, e tão inclinada que so-
mente é possível a circulação de pedestres.  

These picturesque stairs start in Convento de 
Santa Teresa, connecting the area to Largo 
da Lapa. They became a tourist attraction 
after Chilean artist Jorge Selarón started 
decorating them. It is actually a street with 
houses on both sides; because it is such a 
steep slope, it is exclusive for pedestrians.

Rua Manuel CarneiroPARQUE DAS RUÍNAS

A antiga residência da mecenas 
Laurinda Santos Lobo teve suas ruínas 

CONVENTO DE SANTA TERESA

A construção do primeiro convento femini-
no do Brasil data de 1750 e deu nome ao 
bairro – até então conhecido como Morro 
do Desterro. Durante o carnaval, o Bloco 
das Carmelitas presta uma homenagem ir-
reverente às freiras que vivem em clausura.

The convent dates back to 1750, and gave 
the neighborhood, previously called Morro 
do Desterro, its new name. During Carnival, 
Bloco das Carmelitas – a block party samba 
group – pays tribute to the convent’s nuns.

Ladeira de Santa Teresa, 52 
Seg. a sáb., das 9h às 17h
Mon. to Sat., from 9 a.m. to 5 p.m.
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aside one hour of the walk to embark on this 
trip backwards through time, which also of-
fers the charming experience of crossing over 
the old Lapa aqueduct. You can board either 
at Largo dos Guimarães or Largo do Curvelo, 
and cross the neighborhood toward Largo da 
Carioca, located downtown.

Seg. a sáb., entre 11h e 16h 
Mon. to Sat., from 11 a.m. to 4 p.m.

aproveitadas, e hoje abriga um centro 
cultural. Observe as paredes aparentes 
em alvenaria, que são exemplo do mé-
todo construtivo do início do século XX. 
O mirante é atração à parte, de onde se 
avista a cidade e a Baía de Guanabara.

The former residence of patron of the arts 
Laurinda Santos Lobo was in ruins and then 
rebuilt, and today it houses a cultural center. 
One of the highlights is the walls with appar-
ent bricks, which display early 20th century 
building methods. The scenic lookout is a 
special attraction, from which one can see 
the city and Baía de Guanabara.

R. Murtinho Nobre, 169  
Ter. a dom., das 8h às 18h 
Tue. to Sun., from 8 a.m. to 6 p.m.

pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN
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RESTAURANTE ADEGÃO PORTUGUÊS

Existem outras filiais, mas o Adegão 
original é o de São Cristóvão, onde, 
desde 1964, serve delícias da tradição 
culinária portuguesa. No cardápio, há 
opções de pato assado, língua, leitão, 
crustáceos, aves e caças. Só que o astro 
mesmo é o bacalhau: servido em posta, 
desfiado, frito ou em lascas, com dife-
rentes opções de acompanhamento.

There are other branches, but the original 
Adegão português is located in São 
Cristóvão, and it offers staples of traditional 
Portuguese cooking since 1964. On the 
menu, there are options such as roast duck, 
tongue, suckling pig, crustaceans, birds 
and game meat. But the actual star on the 
menu is the codfish: served in large slices, 
shredded, or fried, and accompanied by 
several sides.

Campo de São Cristóvão, 212
Seg. a sáb, das 11h às 23h;  
Dom., das 11h às 20h
Mon. to Sat., from 11 a.m. to 11 p.m.;  
Sun., from 11 a.m. to 8 p.m.

CADEG

O Mercado Municipal vizinho a São Cris-
tóvão, em Benfica, se transformou num 
grande polo gastronômico com bares 
e restaurantes entre os boxes que co-
mercializam todo tipo de mantimentos, 
hortifrúti e flores. Vale passar uma tarde 
de sábado no Cantinho das Concertinas, 
onde é montada uma autêntica festa 
portuguesa com música ao vivo e pratos 
típicos para acompanhar

The municipal market close to São 
Cristóvão, in the neighborhood of Benfica, 
became a great gastronomy hub, with bars 
and restaurants in between the stalls that 
sell all sorts of groceries, fresh products and 
flowers. Set aside your Saturday afternoon 
to enjoy Cantinho das Concertinas, where 
an authentic Portuguese party is held, with 
live music and staple dishes. 

Rua Capitão Félix, 110

FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO  
SÃO CRISTÓVÃO MARKET

Fora a intensa programação musical, o 
ponto de encontro da cultura nordestina 
no Rio é conhecido por uma alameda 
de restaurantes que servem pratos 
muito fartos – para até 5 pessoas! – de 
comidas típicas como baião de dois, 
galinhada e buchada. Independente de 
onde escolher se sentar para comer, 
dar uma volta na feira é um programa 
sensacional.  

In addition to the intense musical program-
ming, this market, which is the meeting 
point for Brazilians from the Northeast in 
Rio, is known for a street filled with restau-
rants serving typical Northeastern foods like 
baião de dois (rice and beans stir-fried with 
dried meat), galinhada (chicken and rice 
stew) and buchada (the Northeastern ver-
sion of the Scottish Haggis) in large dishes 
that serve up to 5 people. Regardless of 
where you choose to sit down to eat, taking 
a stroll around the market is always fun.

Campo de São Cristóvão

CASA DO SARDO

Reduto italiano no “bairro imperial”, a 
cantina apresenta uma alternativa às 
cozinhas portuguesa e nordestina, domi-
nantes no bairro. O forte da casa são os 
frutos do mar, especialidades insulares 
de origem dos chefes: um é italiano da 
Sardenha, e o outro da Sicília. Prepare-
-se para as filas, porque é bom e barato! 

This small piece of Italy embedded into the 
“imperial neighborhood”, as São Cristóvão 
is known, offers an alternative to the Portu-
guese and Brazilian Northeastern cuisines, 
which dominate the neighborhood. The 
restaurant specializes in seafood, serving 
island staples from the places of origin of 
the two chefs, who are from Sardinia and 
Sicily. Be prepared to wait in line, because 
the place is good and cheap!

Rua São Cristóvão, 405
Seg. a dom., das 11h às 23h
Mon. to Sun., from 11 a.m. to 11 p.m.

SÃO CRISTÓVÃO foi sede do Império 
e presenciou a história da corte por-
tuguesa e dos monarcas brasileiros. O 
nome do bairro vem da igreja erguida 
pelos jesuítas em 1627 à beira-mar, 
quando a área ainda era um grande 
pântano. A pompa trazida para o 
palácio foi eliminada com a República 
e o processo de industrialização. Um 
bairro com ar residencial emergiu ao 
redor da Quinta da Boa Vista, vizinha 
de uma animada feira regada a música 
e sabores nordestinos, no antigo 
ponto de retirantes que vinham para a 
capital. Entre no ritmo arretado desse 
rolé, de arrasta-pé e bate-coxa!

SÃO CRISTÓVÃO was the seat of the 
Brazilian Empire, and it witnessed the 
history of the Portuguese court in Brazil, and 
of the Brazilian monarchs. The name of the 
neighborhood comes from the church by the 
sea built by the Jesuits in 1627, when the 
area was still a great swamp. The richness 
and pomp that characterized the imperial 
estate, called Quinta da Boa Vista, were put 
to an end with the arrival of the Republic and 
the industrialization process. As a result, a 
residential neighborhood emerged around 
Quinta da Boa Vista, near a lively market 
with music concerts and northeastern 
dishes, located at the site where migrants 
from that region first arrived in Rio. Get into 
the rhythm of this rolé and start dancing!

LENDAS DO IMPERADOR
Uma passagem secreta, que ligaria 
o antigo palácio de São Cristóvão 
ao solar construído para a amante 

de D. Pedro I, é um dos muitos 
mitos criados em torno da realeza. 

A explicação é que os caminhos 
subterrâneos serviam para acessar 
as cozinhas, construídas em anexos 

para evitar incêndios.

LEGENDS OF THE EMPEROR
One of the many myths created around 
the royalty is a secret passage, which 
would link the former Palacio de São 
Cristóvão to the townhouse built for 
the mistress of Emperor Pedro I. The 
explanation is that the underground 

paths were used to access the 
kitchens, which were built separately to 

prevent fires.
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O ROLÉ POR SÃO CRISTÓVÃO 
ROLÉ THROUGH SÃO CRISTÓVÃO 

Bom / Good

Muito bom / Very good

Imperdível / Can’t miss!

são cristóvão

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”
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MUSEU MILITAR CONDE DE LINHARES 

Especialmente interessante para quem 
quer conhecer a história do Exército Brasi-
leiro, ali se encontram expostos armamen-
tos, equipamentos de comunicação, ins-
trumentos de saúde e indumentária militar 
usada por tropas brasileiras nos campos de 
batalha. Tanques e carros de combate são 
destaques no pátio de blindados. 

This museum is especially interesting for those 
who want to know the history of the Brazilian 
Army. Weapons, communication equipment, 
healthcare instruments and military attire 
used by Brazilian troops on the battlefield are 
in exhibition. Tanks and armored personnel 
carriers can be seen in the courtyard.

Av. Pedro II, 383 
Ter. a dom., das 10h às 18h 
Tue. to Sun., from 10 a.m. to 6 p.m.

CASA DA MARQUESA DE SANTOS

A residência onde viveu Domitila de Cas-
tro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, 
entre 1827 e 1829 é uma joia arquitetô-
nica da cidade, presente do Imperador 
D. Pedro I para sua amante preferida. Já 
foi Museu do Primeiro Reinado e passa 
por reformas, para instalação de um 
centro dedicado à moda no Brasil.

The residence where Domitila de Castro Canto 
e Melo, Marquise of Santos, lived between 
1827 and 1829 is one of the city’s architec-
tural jewels, and it was a gift from Emperor 
Pedro I to his favorite mistress. The house used 
to be a museum, the Museu do Primeiro Re-

QUINTA DA BOA VISTA

Amplo espaço de lazer, ideal para uma 
caminhada ou piquenique em meio ao pai-
sagismo preservado desde o séc. XIX. Não 
deixe de visitar o Museu Nacional, a mais 
antiga instituição científica do Brasil, com 
acervo que abrange arqueologia, zoologia e 
paleontologia, e que já serviu de palácio às 
famílias real e imperial durante 81 anos.

This large leisure area is perfect for a walk or 
a picnic amidst the 19th century preserved 
landscaping. Be sure to visit the Museu 
Nacional, the oldest scientific institution in 
Brazil, which has archeology, zoology and 
paleontology collections. Quinta da Boa Vista 
has served as a palace for both the Brazilian 
Royal and Imperial families for 81 years.

Av. Dom Pedro II 
Ter. a dom., das 10h às 18h 
Tue. to Sun., from 10 a.m. to 6 p.m.

CENTRO LUIZ GONZAGA DE TRADI-
ÇÕES NORDESTINAS LUIZ GONZAGA 

CENTER OF NORTHEASTERN TRADITIONS

Mais conhecido como Feira de São 
Cristóvão, é um centro de entretenimento 
com sotaque nordestino, onde são vendi-
das mercadorias, artesanato e comidas 
típicas, embalados por sons do Nordeste: 
forró, baião, maracatu. Os karaokês 
espalhados pelo pavilhão são diversão 
garantida para cantores amadores.

Best known as Feira de São Cristóvão, this is 
an entertainment center with a northeast-
ern accent, where groceries, crafts and 
staple dishes are sold, all to the beat of 
northeastern music: forró, baião, maracatu. 
The karaoke stands around the pavilion are 
guaranteed fun for amateur singers.

Campo de São Cristóvão
Ter. à qui.: das 10h às 18h; das 10h de sex. 
às 21h de dom.
Tue. to Thu., from 10 a.m. to 6 p.m.;  
From Fri., 10 a.m. to Sun., 9 p.m.

PEDREGULHO

Ícone da arquitetura modernista, o conjun-
to habitacional foi projetado por Affonso 
Eduardo Reidy, e tem paisagismo assinado 
por Burle Marx e painéis de azulejos de 
Portinari e Anísio Medeiros. Erguido em 
uma encosta para se aliar à topografia da 
cidade, atrai interessados no seu traçado. 
Para amantes da arquitetura, imperdível!  

An icon of modernist architecture, this residen-
tial complex was designed by Affonso Eduardo 
Reidy, with the landscape signed by Burle Marx 
and tile panels designed by Portinari and Anísio 
Medeiros. Built on a hillside so as to follow the 
city’s topography, it attracts people interested 
in its design. Architecture lovers can’t miss it! 

Rua Marechal Jardim, 450

MAST | MUSEU DE ASTRONOMIA 
CIÊNCIA E AFINS MUSEUM OF ASTRONOMY 

AND RELATED SCIENCE

Localizado no mesmo campus do 
Observatório Nacional, o museu é uma 
unidade de pesquisa que promove 
a divulgação da ciência em eventos 
científicos e técnicos, oficinas para pro-
fessores de ciências, e atividades para 

ESTÁDIO SÃO JANUÁRIO  
SÃO JANUÁRIO STADIUM

Quem é fã de futebol deve conhecer a 
sede do time carioca Vasco da Gama e 
se programar para assistir a uma parti-
da. Inaugurado em 1927, o estádio tem 
fachada histórica tombada e acabou fi-
cando mais famoso como São Januário, 
nome de uma de suas vias de acesso.

Football fans can’t leave the neighborhood 
without visiting the headquarters of Rio soccer 
team Vasco da Gama and watch a match. 
Open since 1927, the stadium has a pro-
tected historical façade and it is known as São 
Januário, after one of its access roads.

R. Gen. Almério de Moura, 131
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inado; it is currently under renovations, and will 
become a hub dedicated to fashion in Brazil.

Av. Pedro II, 293

estudantes. O ponto alto é a observação 
do céu através de antigas lunetas e 
modernos telescópios, todas as noites 
de quartas e sábados.

Located at the same campus as the Obser-
vatório Nacional, this museum is a research 
unit which promotes the dissemination of sci-
ence in scientific and technical events, work-
shops for science teachers and activities for 
students. The highlight is the observation of 
the sky through old and modern telescopes, 
every Wednesday and Saturday nights.

Rua General Bruce, 586

pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN
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GAROTA DA URCA / BAR URCA

A caminhada pela muretinha da Urca 
deu sede? Se estiver próximo ao IED/
Cassino da Urca, sirva-se no Garota da 
Urca. Mais à frente, no final da Av. João 
Luis Alves, existe outro restaurante, 
o Bar Urca, que fica num sobrado de 
esquina, e que serve cerveja bem gelada 
em garrafa acompanhada por pastéis. 

Did you get thirsty after walking by the 
stone guard rail? If you are near the IED/
Cassino da Urca, go to Garota da Urca. 
Further ahead, at the end of Avenida João 
Luis Alves, there is another restaurant, Bar 
Urca, located in two-story house at the cor-
ner of the avenue and Rua Cândido Gafrée, 
which among other items serves cold beer 
and fried empanadas.

Garota da Urca: Av. João Luis Alves, 56  
Bar Urca: Rua Cândido Gaffrée, 205
Diariamente, de 08h às 23h
Daily, from 8 a.m.  to 11 p.m.

JULIUS BRASSERIE

Este pequeno bistrô dá vista para o 
histórico edifício do Cassino da Urca, e 
serve culinária contemporânea com um 
toque de brasilidade, em que a pedida é 
um bom vinho para acompanhar. 

This small bistro overlooks the historic 
building of Casino da Urca, and serves 
contemporary cuisine with a Brazilian flair; 
a good wine is a nice touch to go with the 
food.

Av. Portugal, 986 - Loja D 
Ter. a dom., de 12h às 23h
Tue. to Sun. from 12 a.m.  to 11 a.m.

TERRA BRASILIS

Localizado dentro do Círculo Militar, 
no canto direito da Praia Vermelha, o 
restaurante tem uma das vistas mais 
bonitas do bairro, de frente para o Pão 
de Açúcar e o bondinho. No almoço, 
é servido um bufê a quilo com opções 
que variam de feijoada a frutos do mar, 
conforme o dia. 

Located within the Círculo Militar, at the 
right corner of Praia Vermelha, this restau-
rant has one of the most beautiful views of 
the neighborhood, which faces the Sugar 
Loaf and the cable car. At lunch, a buffet 
by kilo is served, with options ranging from 
feijoada to seafood, according to the day.

Praça Gal. Tibúrcio, s/n
Dom. a qui., das 11h30 às 23h;
Sex. e sáb., das 11h30 às 0h
Sun. to Thu. from 11 a.m. to 11 p.m.;  
Fri. and Sat. from 11:30 a.m. to 12 a.m.;

CANOAGEM NA BAÍA DE GUANABARA / 
CANOEING ON BAÍA DE GUANABARA

Quer ir além da terra e conhecer as 
águas avistadas pela Urca? Os espor-
tistas podem cruzar o mar abrigado 
da Baía de Guanabara a bordo de uma 
canoa havaiana com destino ao Forte da 
Laje, que fica entre o Rio e Niterói. Os 
5km são percorridos em até 3 horas de 
duração, com muito trabalho em equipe!  
Consulte a programação no site: canoa-
polinesia.com.br

Do you want to go beyond the sand and 
enjoy Urca’s waters? Athletes can cross 
the sheltered waters of Baía de Guanabara 
aboard, a Hawaiian canoe to Forte da 
Laje, which is located between Rio and the 
city of Niterói. The 5 kilometers are covered 
in approximately 3 hours, with lots of 
teamwork. Check the programming on the 
website: canoapolinesia.com.br

Local de fundação do Rio de Janeiro, 
a URCA foi um importante centro 
militar até ganhar o contorno de 
um bairro residencial planejado, no 
início do século XX. A região cresceu 
com o turismo e com a abertura 
de um cassino emblemático para o 
rádio e, posteriormente, para a TV. 
Sua localização privilegiada convida 
a uma caminhada ou simplesmente 
a apreciar o entardecer na mureta 
de pedra. Dali se acessa um dos 
pontos mais visitados da cidade, o 
Pão de Açúcar. Dar um Rolé pela 
Urca é simplesmente delicioso! 

Rio de Janeiro was founded in URCA, 
which was an important military center 
until it became a planned residential 
neighborhood in the early twentieth 
century. The region grew with the tour-
ism and with the opening of a casino, 
which was emblematic for radio and 
later on for television. Its unique 
location invites you to take a walk, or 
simply enjoy the sunset sitting on the 
stone guard rail by the sea. One of the 
most visited landmarks in Rio, Pão 
de Açúcar, can be reached from the 
neighborhood. Taking a rolé through 
Urca is simply delicious!

EM FORMA DE NAVIO
A origem do nome “Urca” é anterior 

à construção do bairro planejado 
em 1922. Aparece em cartas do 
século XVIII, indicando o morro 

que teria semelhanças com “A Urca 
Flamenga”, embarcação usada no 

transporte de pães de açúcar – 
cones parecidos com o morro que 

hoje abriga o bondinho.

SHIP SHAPED
The name “Urca” originated prior to 

the construction of the neighborhood, 
which was planned only in 1922. It 
appears in the 18th-century maps, 

indicating a hill that had similarities 
with a “Urca Flamenga”, a vessel used 
in the transportation of sugar loaves, 
which are similar to the hill where the 

cable car is located today.

urca
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O ROLÉ PELA URCA 
ROLÉ THROUGH URCA

Bom / Good

Muito bom / Very good

Imperdível / Can’t miss!

COMPLETE YOUR ROLÉ | SNACKS AND FUN

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”
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PRAIA VERMELHA

Disputada por shows e feiras nos finais 
de semana, a estreita faixa de areia 
entre os morros da Urca e da Babilônia 
é ideal para começar ou terminar o 
passeio. Se o dia for de sol, programe-
-se para um banho de mar em uma das 
águas mais limpas da zona sul. Se for 
noite de lua cheia, aguarde: a praia ofe-
rece uma vista frontal do nascer da lua.

This narrow strip of sand between Morro 
da Urca and Morro da Babilônia, much 
sought-after on the weekends because of 
the concerts and other events held there, is 
ideal to start or finish your rolé. On a sunny 
day, get ready to go for a swim in one of the 
cleanest waters in Rio’s South Zone. If it is 
a full moon night, don’t miss it: the beach 
offers a front view of the rising moon.

Praça General Tiburcio

ACESSO AO PÃO DE AÇÚCAR

Bem ao lado da Praia Vermelha fica 
o acesso ao centenário “Bondinho do 
Pão de Açúcar”. Compre o bilhete com 
antecedência e reserve até duas horas 
do seu rolé para conferir esta visão 
panorâmica da enseada de Botafogo, 
além de grande parte da zona sul, baía 
de Guanabara e Niterói.

Right next to Praia Vermelha is the access 
to the hundred-year-old “Sugar Loaf cable 
car”. Buy your ticket in advance and set 
aside at least 2 hours of your rolé to check 
out this panoramic view of Botafogo inlet, 

PISTA CLAUDIO COUTINHO

Este agradável caminho de 1,2 km de 
extensão contorna o Morro da Urca até 
o Pão de Açúcar a partir do canto es-
querdo da Praia Vermelha. Se você gosta 
de caminhar, correr e fazer escaladas, o 
seu destino é ali. Os mais aventureiros 
podem subir o Morro da Urca a pé, 
gratuitamente.

This pleasant 1.2-kilometers track surrounds 
Morro da Urca until Pão de Açúcar, from the 
left corner of Praia Vermelha. If you like walk-
ing, running and rock climbing, this is your 
destination. Those brave enough may hike up 
the Morro da Urca by foot, free of charge.

Praça General Tiburcio, s/n
Aberto diariamente, das 6h às 18h
Open daily from 6 a.m. to 6 p.m.

MURETINHA

Parte do charme da Urca se deve à amura-
da de granito com quase 2km de extensão 
popularmente chamada de “muretinha”. 
Dali se pode avistar Botafogo, Flamengo, o 
Centro do Rio e Niterói, e ela costuma ficar 
lotada no final da tarde, principalmente em 
frente aos poucos bares da região. Imperdí-
vel para quem aprecia um entardecer e ver 
a vida passar devagar.  

Part of of Urca’s charm is the 2-kilometer 
low granite guard rail popularly called in 
Portuguese “muretinha” (“small guard rail”). 
From there, one can see Botafogo, Flamengo, 
Downtown Rio and Niterói, but it tends to get 
crowded in the early evenings, especially in 
front of the few bars open in the region. Those 
who enjoy sunsets and quiet times watching 
life go by cannot miss it.

MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA

Considerado o Palácio da Geologia, o 
imponente prédio em estilo neoclássico 
abriga um acervo de amostras de mine-
rais brasileiros e estrangeiros, além de 
rochas, meteoritos e fósseis, que somam 
mais de 100 mil espécimes.  

Considered the Palace of Geology, this 
imposing neoclassical building displays a 
collection of over 100,000 mineral speci-
mens from Brazil and abroad, including 
rocks, meteorites and fossils. 

Av. Pasteur, 404
Ter. a dom., de 10h às 16h
Tue. to Sun. from 10 a.m. to 4 p.m.

QUADRADO DA URCA

O quarteirão que circunda uma pe-
quena marina guarda todo o ecletismo 

IED/CASSINO DA URCA

No edifício erguido nos anos 1920, que 
já abrigou o Cassino da Urca e a TV 
Tupi, funciona o braço carioca do Istituto 
Europeo di Design, cuja programação 
inclui workshops de um dia. O prédio 
está aberto a visitantes e é possível 
apreciá-lo à beira da praia.

This 1920’s building used to house Cassino 
da Urca and TV Tupi, and today it accom-
modates Rio’s branch of Instituto Europeo 
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arquitetônico do bairro. Repare nos 
chalés, casarões e pequenos edifícios de 
apartamentos, exemplares construídos 
no melhor do estilo art déco, neocolonial 
e da arquitetura moderna. Se estiver com 
crianças, é um boa parada. A pracinha 
contígua abriga um playground para os 
pequenos.

The block surrounding a small marina 
displays all the architectural eclecticism 
of the neighborhood. Notice the cottages, 
houses and small apartment buildings, 
constructed as good examples of the art 
déco, neocolonial and modern architecture 
styles. If you are with kids, it’s a good stop. 
There is a playground for the little ones in 
the adjacent square.

Praça Cacilda Becker, entre as ruas Elmano 
Cardim e Urandi 
Praça Cacilda Becker, between Rua Elmano 
Cardim and Rua Urandi

di Design, where one-day workshops are 
offered. The building is open to visitors, and it 
can be seen from the beach.

Av. João Luis Alves, 13  
Seg. a qui., das 9h às 23h; sex. das 10h às 
18h30; sáb. das 10h às 17h30 
Mon. to Thu. from 9 a.m.  to 11 p.m.;   
Fri. from 10 a.m. to 6:30 p.m.; Sat. from 
10a.m. to 5:30 p.m. 
ied.edu.br/rio

and also a large stretch of the Rio’s South 
Zone, Baía de Guanabara and Niterói.

Avenida Pasteur, 520 / bondinho.com.br

pontos históricos comidinhas e diversão
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Porque dar um Rolé por VILA ISABEL  WHY ENJOY A ROLÉ* THROUGH VILA ISABEL

concepção e Produção mbaraka.com.br PARA MAIS INFORMAÇÕES rolecarioca.com.br

PETISCO DA VILA

Uma boa pedida para entrar no clima 
da boemia da Vila é dar uma pausa na 
caminhada neste boteco, que existe há 
pelo menos 40 anos na esquina com 
a Visconde de Abaeté. No cardápio, 
a seleção de petiscos é sempre bem 
acompanhada pelo chop.

A good tip to get into the bohemian mood 
of Vila Isabel is to stop at this bar located 
at the corner of Rua Visconde de Abaeté for 
at least the past 40 years. On the menu, a 
good selection of appetizers is always ac-
companied by a well-served draught beer.

Av. 28 de Setembro, 238
Diariamente, das 11h às 02h
Daily, from 11 a.m. to 2 p.m.

RENASCENÇA CLUBE

Nas adjacências da Vila, o clube é consi-
derado a trincheira carioca das tradições 
afrodescendentes e do samba de raiz. 
Fundado em 1951, mudou-se para o 
endereço no Andaraí em 1958, e sedia o 
famoso Samba do Trabalhador todas as 
segundas-feiras. Confira a programação 
em renascencaclube.com.br

Located in the surroundings of Vila Isabel, 
this club is considered the carioca strong-
hold for Afro-Brazilian traditions and old 
school samba. Founded in 1951, the moved 
to its current address in Andaraí in 1958, 
and it hosts the famous Samba do Trabal-
hador samba circle every Monday. Check 
the schedule at renascencaclube.com.br

R. Barão de São Francisco, 54

CALABOUÇO HEAVY & ROCK BAR 

Nem só de samba vive a Vila. Para os 
roqueiros, metaleiros ou headbangers, 
o bar temático serve um festival de 
hambúrgueres e cervejas importadas 
em noites dedicadas ao rock de quinta 
a domingo.

Samba doesn’t reign alone in Vila Isabel. 
The neighborhood has a bar that is ideal 
for rockers, metalheads and headbangers, 
which serves burgers and a selection of im-
ported beers on special rock and roll nights, 
from Thursday to Sunday.

Rua Felipe Camarão, 130
Qui. a dom., a partir das 19h
Thurs. to Sun., from 7 p.m.

RESTAURANTE SIRI

Bateu a fome? Há 80 anos, essa tradi-
cional casa especializada em frutos do 
mar, risotos, moquecas e todo o tipo de 
peixe oferece porções fartas que servem 
até 5 pessoas. 

Are you hungry? For the last 80 years, this 
traditional restaurant, which specializes in 
seafood, risottos, Brazilian fish stews and 
all kinds of fish, and it serves large portions 
that feed up to 5 people.

Rua dos Artistas, 2 
De seg. a dom., das 11h30 à meia-noite
Mon. to Sun., from 11h30 a.m. to 12 a.m.

A VILA ISABEL é um microcosmo do 
Rio, região que recebeu nome de prin-
cesa e mistura bem poesia e samba: 
com urbanização francesa e ocupação 
operária, é rodeada pelos morros dos 
Macacos e da Mangueira. Nos primór-
dios, era uma área rural pertencente 
ao antigo Engenho Velho até se tornar 
o primeiro bairro planejado da cidade, 
em 1872, obra do Barão de Drum-
mond. Hoje, o feitiço da Vila cantado 
por Noel Rosa continua! Seja em suas 
calçadas musicais preservadas, na 
renovação de suas comunidades ou 
pela energia dos estudantes, confira 
esse rolé pela Vila! 

VILA ISABEL is a microcosm of Rio. The 
neighborhood that received the name 
of princess Isabel combines poetry and 
samba very well. With a French-inspired 
urban planning, the first inhabitants of this 
neighborhood surrounded by Morro dos 
Macacos and Morro da Mangueira were 
factory workers. In its early days, it was a 
rural area, part of the old Engenho Velho, 
and later it became the city’s first planned 
neighborhood in 1872 through the work 
of the Baron of Drummond. Today, Vila 
Isabel’s spell, sung by musician Noel Rosa, 
still perseveres! Be it because of its pre-
served musical sidewalks, the renewal of 
its communities or the students’ energy, 
this rolé should be checked out!

ORIGEM JOGO DO BICHO
Com o fim do Império, o primeiro 
zoológico da cidade, criado pelo 

Barão de Drummond em Vila Isabel 
com apoio de D. Pedro II, precisou 
de novos subsídios. Criou-se um 
sorteio diário com dezenas que 

representavam os animais, e que 
se tornou febre no Rio de Janeiro: o 

jogo do bicho.

ORIGIN OF “JOGO DO BICHO”
After the end of the Empire, the city’s 

first zoo, created by the Baron of 
Drummond in Vila Isabel and sup-

ported by Emperor Pedro II, needed 
subsidies. To address the issue, a 

daily draw with numbers representing 
animals was put together, and it took 

Rio by storm: the game was called 
jogo do bicho (animal game).
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O ROLÉ POR VILA ISABEL 
ROLÉ THROUGH VILA ISABEL

Bom / Good

Muito bom / Very good

Imperdível / Can’t miss!

vila isabel

* a Brazilian Portuguese slang 
that means “a walk, a stroll”
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MONUMENTO A NOEL ROSA  
MONUMENT TO NOEL ROSA

A homenagem ao grande poeta e ilustre 
morador da Vila é ponto ideal para começar 
este rolé, bem no início do Boulevard 28 de 
Setembro. O conjunto tenta reproduzir uma 
de suas músicas mais famosas, “Conversas 
de Botequim”, onde Noel aparece sentado 
à mesa de um bar, servido por um garçom, 
com uma cadeira vazia, para que qualquer 
pessoa lhe faça companhia. 

This monument, a tribute to the great poet and 
renowned inhabitant of Vila Isabel, located right 
at the beginning of the Boulevard 28 de Setem-
bro, is the ideal spot to start this rolé. The piece 
reproduces one of his most famous songs, 
“Conversas de Botequim”, (Greasy spoon 
chats), in which he appears sitting at a greasy 
spoon table being served by a waiter. The 
empty chair across from where the songwriter is 
sitting allows anyone to join him for a chat.

Praça Maracanã

MARACANÃ

Reserve duas horas do seu passeio para 
conhecer o estádio símbolo do futebol 
brasileiro. Assistir um clássico carioca 
pode ser uma experiência catártica. Se 
não for dia de jogo, existe a opção de 
fazer um visita guiada às instalações 
que foram modernizadas para a Copa 
do Mundo de 2014. A bilheteria do tour 
fica no Acesso A, na rampa do metrô 
Maracanã, bem ao lado da Uerj. 

Set aside two hours of your tour to visit the 
stadium which is the symbol of Brazilian 

CALÇADAS MUSICAIS / MUSICAL SIDEWALKS

Vinte partituras estão desenhadas desde 
1965 ao lontgo do calçamento preto e bran-
co de pedras portuguesas do Boulevard, 
entre as praças Maracanã e Barão de Drum-
mond. Tente descobrir as notas de “Abre 
Alas”, “Pelo telefone”, “Luar do Sertão”, 
“Chão de Estrelas”, “Aquarela do Brasil” e 
“Carinhoso”, canções ícones da MPB.

Since 1965, mosaics of twenty musical scores 
were made using the black and white stones 
that form the Portuguese pavement sidewalks 
of the boulevard between Praça Maracanã and 
Praça Barão de Drummond. Try to figure out 
the notes of songs like “Abre Alas”, “Pelo tel-
ephone”, “Luar do Sertão”, “Chão de Estrelas”, 
“Aquarela do Brasil” and “Carinhoso”, which 
are iconic Brazilian popular music songs.

Av. 28 de Setembro

FÁBRICA CONFIANÇA

Eternizada na canção de Noel Rosa “Três 
Apitos”, a fábrica de tecidos foi fundada 
em 1885 e teve seu apogeu no período 
da Segunda Guerra Mundial, quando 
forneceu tecidos para a confecção de 
uniformes das Forças Armadas do Bra-
sil. Desativada desde os anos 1960, teve 
sua fachada preservada, e atualmente é 
ocupada por uma rede varejista.

Immortalized in Noel Rosa’s song “Três 
apitos” (“Three Whistles”), this textile 
company was founded in 1885, and had its 
heydays during the Second World War, when 
it provided fabrics for the uniforms of the 
Brazilian Army. Closed since the 60’s, its 
façade was preserved and the building today 
houses a branch of a retailer chain.

Rua Maxwell, 300

PARQUE RECANTO DO TROVADOR

A grande área onde funcionou o primeiro 
zoológico do Rio foi revitalizada e 
transformada em parque e vila olímpica, 
com opções de lazer e atividades físicas 
gratuitas, incluindo banhos de piscina 
nos fins de semana.  

This large area, where Rio’s first Zoo was lo-
cated, was revitalized and turned into a park 
and olympic village,offering many options 
of leisure and physical activities, with a pool 
open on weekends and free admission.

Rua Visconde de Santa Isabel
Diariamente, das 7h às 18h 
Daily from 7 a.m. to 6 p.m.UNIDOS DE VILA ISABEL

Fundada em 1946, a sede da azul e 
branca passou por vários endereços 
antes de se estabelecer como ponto de 

VILA OPERÁRIA / WORKERS VILLAGE

No entorno do polo fabril, foram cons-
truídas dezenas de casas que formam 
a vila operária, e que contribuíram para 
a ocupação dos bairros de Vila Isabel e 
do Andaraí. A fábrica e o casario tiveram 
suas edificações tombadas por decreto 
em 1993.

Around this industrial center, dozens of 
houses were built, forming a workers’ 
village that brought new residents to Vila 
Isabel and Andaraí neighborhoods. The 
factory and the houses were preserved and 
listed as heritage sites by a 1993 decree.

Ruas Artidoro da Costa e Piza e Almeida
Rua Artidoro da Costa and Rua Piza e Almeida

VALE O ROLÉ? WORTH THE ROLÉ?
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football. Watching a classic carioca foot-
ball match can be a cathartic experience. 
If it is not a game day, one can choose a 
guided tour through the facilities, which 
were retrofited for the 2014 World Cup. The 
box office for the tour is located in Access 
A, in the ramp of Maracanã metro station, 
right beside the university UERJ.

Das 9h às 17h / From 9 a.m.  to 5 p.m.

encontro da comunidade e dos boêmios 
e artistas na via principal do bairro. 
Martinho da Vila é um dos nomes que 
se confunde com a história da escola e 
segue presente em rodas de samba e 
nas feijoadas promovidas no local.

Founded in 1946, the blue and white samba 
school had its headquarters moved many 
times before settling in the neighborhood’s 
main road, when it became a meeting place 
for the local community for bohemians and 
artists alike. Singer/songwriter Martinho da 
Vila is one of the names connected with the 
history of this school, and he always takes part 
in the school’s samba circles and feijoadas.

Av. 28 de Setembro, 382

pontos históricos comidinhas e diversão
HISTORICAL SITES SNACKS AND FUN
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