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Há mais de um século, as vitrines são uma festa para os olhos no Centro do Rio
A coluna Design Rio, do Jornal O globo publicou em matéria: “Confeitaria Colombo, Casa Cavé e
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Granado Pharmácia são exemplos tradicionais da cidade
Centenárias, elas continuam sendo um deleite para os olhos. Feitas de cristal e madeira, em estilos

Agenda

eclético e art déco, guardam não só os produtos que exibem, como um pedaço da história da cidade.
São as vitrines de antigas lojas do Rio — como a Confeitaria Colombo, a Casa Cavé e a Granado
Pharmácia (com “ph” mesmo) — , que permanecem atraindo olhares até dos mais apressados pedestres

06.02.2015  MAM comemora os 450 anos da
cidade

que circulam pelo Centro.

28.02.2015  IMS apresenta mostra

Inaugurada em setembro de 1894, na Rua Gonçalves Dias, a Confeitaria Colombo se tornou, ao longo do
tempo, endereço frequentado por artistas, intelectuais e políticos. O expresidente Juscelino Kubitschek,
por exemplo, ia lá. O rei Alberto da Bélgica (em 1920) e a rainha Elizabeth, da Inglaterra (em 1968),
também conheceram a casa, que foi tombada como patrimônio cultural carioca em 1983.”

.
.

Fonte: Jornal O Globo
Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/rio/hamaisdeumseculoasvitrinessaouma
festaparaosolhosnocentrodorio16667006#ixzz3fEVTLaUG
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