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por Maria Claudia Pompeo

A cidade do Rio de Janeiro não esconde suas belezas. Sua magnitude é escancarada, está ali para todo

mundo ver. Podemos passear por entre ladeiras, ruas, orlas, morros e montanhas e, a cada passo,

confirmamos que ela é realmente maravilhosa de todos os ângulos.

A Glória é um bairro que faz jus a todo esse charme. Falar dela é um passeio pelo tempo. Muito

aconteceu por ali desde a época da colonização. Histórias de amor, encontros de intelectuais, fé

religiosa, artistas e boêmios foram e ainda são a alma ao bairro.

Em um especial dividido em duas partes (passado e presente), a história e os personagens do bairro vão

se desdobrando em curiosidades e belezas que fazem da Glória um dos bairros mais tradicionais e

charmosos do Rio de Janeiro.

Personagens Reais

O reflexo do passado trouxe ao presente uma alma notavelmente democrática ao bairro da Glória.

Por suas esquinas transitam em harmonia idosos, boêmios, travestis, feirantes, hipsters, hippies, artistas,

músicos, turistas e todo tipo de pessoas que buscam a alegria de explorar seus segredos.

Bares, restaurantes e eventos culturais fazem da Glória um bairro vivo. Desde as épocas mais remotas

até os dias de hoje, é possível perceber um ar bucólico sobre suas ruas e lugares, que nos faz querer

explorar todos os seus cantinhos inspiradores.

Turistas com espírito de aventura, deixam de se hospedar nas óbvias (mas nem por isso menos belas)

paisagens de Copacabana e Ipanema, para ficarem mais perto da boemia, da diversidade que é a Glória

e os bairros próximos a ela.
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Charmosos, os hostels misturam o charme dos antigos sobrados, com a decoração descolada e cool

atuais, além da ótima localização para circular pela cidade.

Três boas opções são o Kariok, o Discovery, e o Habitat Carioca Hostel, todos na Benjamin Constant.

Ficam bem próximos ao metrô da Glória e de todas as opções que a proximidade com a Lapa, Centro e

outros bairros, oferece.

 

Se der fome, você pode degustar um fondue típico Suiço, na Casa da Suiça, ou optar por comer uma

pizza na famosa Pizzaria do Chico, depende da sua vontade. Se a sua praia é um choppinho e petiscos,

dê um pulo até o Vila Rica ou o Bar do Zé para aproveitar o clima descontraído.  Bom para quem quer

fazer uma social com amigos e bater papo sem compromisso. No Britan Bar, mais conhecido como Bar

do Zé, você ainda desfruta de um vasto cardápio de cachaças artesanais. Lá só não aceita cartão, mas

isso dá gostinho ainda mais pitoresco ao lugar, que tem ares de interior.

Até nas opções gastronômicas, o bairro é cheio de contrastes, todos convivendo (muito bem, obrigada)

entre si.

Pela proximidade a Santa Teresa, Catete e Lapa, pulsa na Glória uma veia boêmia, que é justamente o

espírito destes bairros juntos.

 



http://www.ocluster.com.br/sitenovo/wp-content/uploads/2015/09/HOSTEL-HABITAT-CARIOCA-HOSTEL-e1441219209208.jpg


Eventos

Já está acontecendo desde o dia 1º de setembro, a Casa Cor, na Villa Aymoré. A edição deste ano se

inspirou no romance proibido de Dom Pedro I e a Baronesa de Sorocaba para criar todos os 42

ambientes projetados por 63 profissionais que os ocupam. A Villa foi toda reformada e está pronta para

se tornar área comercial com escritórios, quando o evento desocupar os casarões.

Video Institucional Villa Aymoré:

http://www.ocluster.com.br/sitenovo/wp-content/uploads/2015/09/bar-do-ze-1024x1024.jpg


Villa Aymoré, Glória, RJ

O Cluster terá sua 12ª edição na Casa da Glória, nos cômodos  da casa de 1770  que pertenceu ao

Visconde de Souto, o primeiro banqueiro particular do Rio. Ela é referência de produções artísticas

independentes. Exposições, peças teatrais e eventos de gastronomia agitam o local.

Passear por suas ruas é deparar-se com pequenas surpresas onde em um bairro com uma área

pequena, de apenas 114 hectares, personagens reais se esbarram por suas praças, sobrados, prédios e

ruas cheias de histórias para contar.

Basta sentar na esquina da Rua da Glória com a Rua Candido Mendes, no Vila Rica, para observar o

movimento eclético, enquanto toma um chopp gelado.

A sugestão é chegar até o bairro caminhando desde o Catete, com tempo para as descobertas,

estendendo o passeio até a subida de Santa Teresa pela Rua Candido Mendes. Aproveite que a cidade

maravilhosa permite passar de um bairro a outro a pé, ou até de bicicleta, e tire um dia para fazer este

passeio.

Há muito o que descobrir!

A Chef Carol Kalil do canal “Vem Pra Cozinha“, em passeio a Feira da Glória, dá dicas de culinária:

https://www.youtube.com/watch?v=BxThJGiTIFo


Vem pra Cozinha Especial Feira Livre Glória - Episódio 05

Roteiro Glorioso!

Cultura

O Cluster – 20 de setembro, domingo – Casa da Glória – Nos cômodos de um casarão construído em

1770 e que pertenceu ao Visconde de Souto, o primeiro banqueiro particular do Rio, hoje funciona a

Casa da Glória , referência de produções artísticas independentes. Exposições, peças teatrais e eventos

de gastronomia agitam o local.  – Ladeira da Glória, 98 – 13h às 21h

Casa Cor – 42 ambientes decorados por 63 arquitetos – 1º de setembro a 4 de outubro na Villa Aymoré –

Ladeira da Glória, 26 – terça a domingo/ 12h às 21h

CENTRO DE MOVIMENTO DEBORAH COLKER – Sobrado onde morou o pintor Victor Meirelles. O espaço

oferece aulas de dança –  Rua Benjamin Constant 30.

CASA DAS ARTES DE LARANJEIRAS – CAL (NÚCLEO GLÓRIA)–   Escola e oficina de artes cênicas – Rua

Santo Amaro, 44

https://www.youtube.com/watch?v=_HjEMlDSZOY
https://www.facebook.com/events/995736993782558/
http://casa.abril.com.br/casa-cor/mostras/rio-de-janeiro
http://www.cmdc.art.br/
http://www.efarquitetos.com.br/2005-CAL-CASA-DAS-ARTES-DE-LARANJEIRAS


Comer e Beber

Feiras livres:

Quinta-feira:  Rua Conde Lages

Sábado: feira orgânica – Todos os sábados de 07h

às 13h

Praça Luiz de Camões  (ao lado do Memorial

Getúlio Vargas) – Rua do Russel

Domingo: Rua da Glória

Casa da Suiça – Culinária Suiça. A especialidade da

casa é o  Fondue – Rua Candido Mendes 157 –

Segunda a sexta 12h às 15h e 20h a 0h. Sábado:

20h a 1h. Domingo: 12h às 16h e 20h às 23h

 

Grégora Arte Café – com música ao vivo às sextas

feiras, tem comidinhas caprichadas no cardápio e

conta com carta de vinhos e cervejas artesanais. 

Rua Candido Mendes, 98 – Segunda a sexta das

11h30m à meia-noite. Sábado, das 18h à meia-

noite.

 

Vila Rica –  Inaugurado em 1948, o restaurante

Vila Rica é um dos mais tradicionais do Rio de

Janeiro. Preferido por Dom Helder Câmara (que

inclusive tem um prato que leva seu nome), que

costumava comer ali pela proximidade da

Arquidiocese do Rio de Janeiro – Rua Cândido

Mendes, 16 (esquina com Rua da Glória) – Segunda

a segunda de 10h à meia noite.

EMPÓRIO SANTA FÉ – Localizado no 1º e 2º

andares de uma das mais antigas edificações da

Praia do Flamengo, o Empório Santa Fé possui loja

de vinhos, wine bar e restaurante, dispostos em

um ambiente acolhedor e requintado. – Praia do

Flamengo, 2 – Segunda-feira a sábado: 12h a meia-

noite. Domingo: 12h às 18h.

 

PIZZA DO CHICO – Considerada uma das melhores

pizzas do Rio de Janeiro, tem mais de trinta

sabores todas assadas na pedra. Rua Santa

Cristina, 21A – Tel: 2508-7180 – Segunda a sábado

de 18h30 a 23h30.

 

BAR DO ZÉ (BRITAN BAR) – O bar fica numa

ruazinha escondida entre o Catete e o começo da

Glória e é uma pérola da cidade. Cachaças e

cervejas geladas em um ambiente sem frescuras,

com clima de interior, atrai jovens turistas e

estudantes. – Rua Barão de Guaratiba 49 –

Segunda a sábado das 10h à meia-noite e dom do

meio-dia às 17h. – pagamento somente em

dinheiro.

Taberna da Glória – Chopp, petiscos e pratos

tradicionais brasileiros.  – Tel: 2557-7848 – R. do

Russel, 32.

Hospedagem

HABITAT CARIOCA HOSTEL – Rua Benjamin Constant, 48

DISCOVERY HOSTEL – Rua Benjamin Constant, 26

KARIOK HOSTEL – Rua Benjamin Constant, 80

http://casadasuica.com.br/
https://www.facebook.com/pages/Gr%C3%A9gora-Arte-Caf%C3%A9/
http://www.emporiosantafe.com/
https://www.facebook.com/bardozegloria
https://www.facebook.com/habitatcariocahostel?fref=ts
http://www.discoveryhostel.com/
http://www.kariok.com.br/
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