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Comércio ‘notável’ carrega
parte da história da cidade

Patrimônio. Diversidade marca as 13 lojas adicionadas à lista de atividade econômica tradicional do Rio. Maioria é administrada por famílias
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Entre os 13 estabelecimentos
do Centro e de Copacabana
adicionados pela prefeitura à
lista de atividade econômica
tradicional e notável, de bens
imateriais do Rio – que receberam isenção de IPTU –, uma
semelhança é o negócio passado de geração em geração.
O mais antigo é a Tabacaria
Africana, fundada em 1846,
a primeira do Brasil. Localizada na Praça 15, é administrada por Isaac Almeida, neto
dos portugueses que compraram a loja na década de 1920.
Um dos clientes ilustres foi o
ex-presidente Getúlio Vargas,
que tinha um charuto fabricado especificamente para ele.
O dono acredita que o comércio especializado corre
risco de acabar. “Tabacarias,
mesmo, são pouquíssimas.
Estão virando bistrô. Temos
que nos adequar a uma nova
realidade”, reclama.
A Charutaria Syria, que
fica na rua Senhor dos Passos, passa por problema semelhante. Fundada em 1912,
é administrada pela neta do
fundador, Emne Al Hajes.
Recentemente, foram instalados um café e um bistrô
no local. “Tentamos acompanhar as mudanças sem descaracterizar o espaço”, explica
Emme. Ela ressalta as dificuldades de manter a arquitetura original da loja.
A Leiteria Mineira tem seu
primeiro registro de empregados em 1916. Já passou por
dois endereços e, desde 1982,
fica na rua da Ajuda. Fundada
por mineiros para escoar sua
produção de leite, tornou-se
restaurante na década de 80,
com cardápio variado.
Dois dos atuais donos, João
Alberto da Costa e José Augusto de Oliveira, são filhos de de

Ao Bandolim de Ouro

1846

é a data de fundação da Tabacaria
Africana, o estabelecimento mais
antigo entre os selecionados.
ex-empregados do restaurante nos anos 50, que depois tornaram-se sócios. “Uma vez a
gente recebeu o Ferreira Gullar e o José Saramago na mesma mesa”, lembra José.
Fundada em 1929, Ao Bandolim de Ouro se diferenciou
por fabricar os próprios instrumentos. Já ocupou dois endereços na avenida Marechal
Floriano. Daniela dos Santos
administra há quatro anos a
loja, que foi fundada por seu
avô. Entres os clientes, Pixinguinha, Noel Rosa e Paulinho
da Viola. “A gente é o berço do
samba, da MPB”, gaba-se.
A Cofres Gaglianone foi
fundada em 1934 e, desde
então, permanece na rua
Teófilo Otoni. É administrada há 20 anos por Maria
Hegínia Pinto Fuchs, filha
de criação do dono José
Gaglianone, que foi morar nos EUA. “Isso aqui é um
patrimônio nacional”, destaca Hergínia. Entre políticos e
turistas, ela relata que a cliente mais famosa foi Nossa Senhora, que um funcionário
garantiu ter visto na loja.
Completam a lista a Confeitaria La Marquise, as chapelarias Porto, Alberto e
Esmeralda, a Cofres Americanos, a Livraria Padrão e a Gráfica Marly (todas no Centro) e
a Confeitaria Cirandinha (em
Copacabana). Já faziam parte
da lista nove lojas da rua da
Carioca, no Centro, escolhidas em 2013. METRO RIO
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