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A draft beer is always a good call in Rio’s evening
Those who think that only Rio’s beautiful beaches are packed in the summer couldn’t be
more wrong. With temperature around 41ºC in January, the country’s second largest
metropolis is a draft beer consumption champion. The average here is two times higher than
that registered in other capitals of the country. And a true carioca doesn’t go home after
working hours, at sundown. Sitting at one of the thousands of bars in the city and sipping a
cold beer is almost a religion. Close to the beach, with or without a view of the sea, modern
or old, the options are many. Check out some of the most popular points:
:: MURETA DA URCA – It is one of the busiest places in the end of the afternoon, especially
on Saturdays and Sundays. The stunning view, which includes the sunset framed by the
Christ the Redeemer and the Botafogo Cove, is a gift. Locals and tourists are scattered in
three different points. The first, right at the beginning, on the corners of Avenida Portugal
and Ramon Franco Street. Following the wall, you’ll find the second point, at Urca beach.
The most popular is Bar Urca, which serves beer and pastéis to customers sitting on the wall.

Mureta da Urca | http://nosnatrip.com.br/bar-urca-da-tradicional-mureta-ao-restaurante/

:: ARCO DO TELES – When the clock strikes 5pm, the dozens of bars at Arco do Teles and
surrounding streets start to get full. The area, part of the history of Rio, is located between
Praça XV and Candelária Church, in the City Center, near cultural centers and offices. The
customers are usually people who have just left work and want to hang out before going
back home. There are options for all tastes, usually accompanied by busy rodas de samba.

Arco do Teles | http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor/exibeconteudo?id=4730506

:: BAIXO GÁVEA – Having a draft beer and eating some barbecued sausage is perhaps the
best option at Baixo Gávea, located at Praça Santos Dumont, in the Southern Zone of the
city. The place is packed on Mondays, when dozens of people crowd the streets. Most of
them just stand on the sidewalks and hold their glasses. If you’re lucky enough, then you
may find a table available in one of the traditional bars, such as Braseiro and Hipódromo.

Baixo Gávea | Facebook @baixogavea

:: CANASTRA – On Tuesdays, a crowd takes the sidewalks and the asphalt of Rua
Jangadeiros, in Ipanema. The fresh oysters are one of the attractions for the customers,
usually aged 30+, who go there to chat among friends and flirt. The public became fond of
this space with the looks of a small, low-cost bar, with tables placed on the sidewalks and
cheap national wines.

Canastra Bar | Guito Moreto

:: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA – If you take the Rua Voluntários da Pátria exit when leaving the
Botafogo subway station, you will find dozens of crowded bars, tables geometrically
arranged on the sidewalks and the buzz of hundreds of customers. The space is democratic
and includes all tribes. From young to old, skaters, LGBTs, rockers and people who love the
good old bohemia.

Rua Nelson Mandela, Botafogo | Foto Rio de Janeiro by Car
http://riodejaneirobycar.com/wp-content/uploads/2018/07/colarinho-1.jpg

:: PAVÃO AZUL – The bar, located at Rua Hilário de Gouveia, in Copacabana, is one of the
most traditional points. It has grown, beyond the original store, and occupies different spots
on the same block, all packed in happy hours. The recipe includes ice-cold beer and tasty
snacks. It is always crowded, and the public is democratic.

Pavão azul, Copacabana | Photo: Obaoba
https://www.obaoba.com.br/rio-de-janeiro/bar/estabelecimento/cafe-e-bar-pavao-azul-copacabana-i

:: LEBLON – The options are not few and the list includes popular and sophisticated bars. At
Rua Dias Ferreira, locals and tourists will find more than 10 bars and restaurants with varied
menu. It is one of the busiest points in this neighborhood, in the Southern Zone of the city.
Not far away are two other very traditional options: Jobi and Bracarense, ideal to sit down,
sip a draft beer and meet good-looking people.

Jobi, Leblon | https://rjbr.org/b/bares-e-restaurantes/rio-de-janeiro/leblon/jobi/fotos.php
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Fim de tarde pede um chope no Rio de Janeiro
Engana-se quem pensa que o verão enche apenas as belas praias do Rio de Janeiro. Com
temperatura batendo a casa dos 41º em janeiro, a segunda maior metrópole do país é
campeã no consumo de chope. Aqui a média é duas vezes maior que a registrada em outras
capitais do país. E, no fim de tarde, logo após o expediente, carioca que se preza não vai pra
casa. Sentar em algum dos milhares de bares da cidade e saborear um chopinho gelado é
quase uma religião. Pertinho da praia, com ou sem vista para o mar, moderninho ou das
antigas, as opções são muitas. Confira alguns dos points mais concorridos:
:: MURETA DA URCA – É um dos lugares mais concorridos nos finais de tarde, principalmente
aos sábados e domingos. A vista deslumbrante, que inclui o pôr do sol emoldurado pelo
Cristo Redentor e a enseada de Botafogo, é um presente. Cariocas e turistas se dividem em
três pontos. O primeiro, logo no início, nas esquinas da avenida Portugal e rua Ramon
Franco. Seguindo pela mureta, já na praia da Urca, está o segundo ponto. O mais concorrido
é o Bar Urca, que serve cerveja e pastéis na mureta.
:: ARCO DO TELES – Quando o relógio marca 17h, as dezenas de bares do Arco do Teles e das
ruas do entorno começam a lotar. O local, que faz parte da história do Rio, fica entre a Praça
XV e a Igreja da Candelária, no Centro, perto de centros culturais e escritórios. O público é
formado por pessoas que acabam de deixar o trabalho e querem esticar a volta pra casa.
Existem opções para todos os tipos, embaladas por concorridas rodas de samba.
:: BAIXO GÁVEA – Tomar um chope e comer uma linguiça feita na brasa é a pedida no Baixo
Gávea, localizado na Praça Santos Dumont, na zona Sul. O local fica lotado às segundasfeiras, quando dezenas de pessoas lotam as ruas. A maioria fica em pé, com seu copo na
mão. Com sorte é possível conseguir um lugar nas mesas de bares tradicionais como
Braseiro e Hipódromo.
:: CANASTRA – Às terças-feiras, uma multidão toma as calçadas e o asfalto da rua
Jangadeiros, em Ipanema. As ostras fresquinhas são um dos atrativos para a turma acima
dos 30 anos que joga conversa fora e trocando olhares. O público se afeiçoou ao espaço com
jeito de birosca, mesas na calçada e vinhos nacionais em conta.
:: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA – Ao sair da estação do metrô de Botafogo, na Rua Voluntários
da Pátria, você encontrará dezenas de bares lotados, com mesas milimetricamente
organizadas nas calçadas e um burburinho promovido pelas centenas de visitantes. O
espaço é democrático e inclui todas as tribos. Dos jovens ao mais velhos, entre skatistas,
LGBTs, roqueiros e gente que ama a boemia.
:: PAVÃO AZUL – Localizado na Rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, é um dos points
mais tradicionais. Cresceu, para além da loja original, e ocupa pontos distintos no mesmo
quarteirão, todos cheios para o happy hour. A receita inclui cerveja sempre gelada e
caprichados petiscos. Está sempre cheio e o público é democrático.
:: LEBLON – As opções não são poucas e a lista inclui bares populares e sofisticados. Na Rua
Dias Ferreira, cariocas e turistas encontram mais de 10 bares e restaurantes com cardápio
variado. É um dos points mais concorridos do bairro da zona Sul. Não muito longe estão
outras duas opções muito tradicionais: o Jobi e o Bracarense, ideais para tomar um chope e
encontrar gente bonita.
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