
Cartão-postal
revisitado

Para comemorar os
95 anos do bondinho
do Pão de Açúcar, o
morro da Urca terá, a
partir de abril, uma
nova estrutura para
receber os turistas
l Por Alexandre Staut

U
rca, tanto o morro carioca quan-
to o bairro instalado na sua en-
costa, carregam uma polêmica
em sua nomenclatura. Alguns

dizem que seria a sigla da empresa de
urbanização carioca que fez os aterros
ao redor do Pão de Açúcar. Estudiosos
acham que deriva do tupi-guaranipau-
nh-acuqua, morro grande. Mas o mor-
ro da Urca poderia ter sua denominação
sugerida pelo formato das urcas portu-
guesas, ou seja, navios bojudos usados
para o transporte de carga.
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Polêmicas à parte, um dos cartões-
postais brasileiros mais charmosos e
divulgados no mundo ganha novo
leiaute pelas mãos do designer Nelson
Fiedler, autor do projeto da Marina da
Glória, outro cartão-postal carioca.

Chamado para criar uma estrutura
que substituísse os "puxadinhos" que
foram sendo construídos no alto do
morro ao longo dos anos, Fiedler dese-
nhou um vão livre de 40 metros, bati-
zado de Espaço Baía da Guanabara,
um lugar destinado a receber, a partir

de abril, quando será inaugurado,
eventos culturais e artísticos, galeria de
arte e complexo gastronômico.

A proposta da construção do novo
espaço é da empresa Companhia Cami-
nho Aéreo Pão de Açúcar, em comemo-
ração aos 95 anos do poético bondinho
carioca, que já recebeu o cientista Al-
bert Einstein, o ex-presidente dos Esta-
dos Unidos John Kennedy e que serviu
de cenário para um filme de James
Bond, 007 Contra o Foguete da Morte.

Maria Ercília Leite de Castro, di-



retora da Companhia Caminho Aé-
reo, acredita que o novo espaço no al-
to do morro servirá como uma nova
atração para cariocas e visitantes, fo-
mentando o turismo na cidade, ao
mesmo tempo que aumenta a auto-
estima dos habitantes do Rio.

"Mesmo que o projeto seja basica-
mente high tech, inspirei-me nas pró-
prias formas orgânicas do Pão de
Açúcar para desenhar a estrutura
construída em uma treliça metálica,
que remete à imagem de um DNA

formado por uma espiral de oito tu-
bos", afirma Fiedler.

"A idéia é reorganizar a paisagem
de um dos cartões-postais mais boni-
tos e visitados do mundo, além de co-
memorar um dos principais ícones
da cidade, o bondinho, é claro", com-
pleta o designer.

Inaugurado em 1912, o bondinho foi
o primeiro construído no Brasil e tercei-
ro no mundo. Desde sua construção, o
teleférico é operado e administrado pe-
la Companhia Caminho Aéreo Pão de
Açúcar — empresa de capital privado
100% nacional que já transportou qua-
se 40 milhões de turistas. 13
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 151, p. 78-79, 7 mar. 2007.




