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A Belo Horizonte do Clube da Esquina

Há muitas maneiras de se
conhecer Belo Horizonte, uma
cidade múltipla; ora a metrópole
efervescente, ora o centro
acolhedor de antigas tradições.
Este guia reúne toda essa
diversidade, propondo ao
visitante um roteiro singular.
Por ele trilham-se os caminhos
percorridos pelo Clube da
Esquina, o movimento musical
que surgiu na cidade, no final
da década de 60, transpôs as
montanhas de Minas e ganhou
expressão internacional.
Naquela época, este grupo de
jovens, como outros de sua
geração, sonhava mudar o
mundo com a força de seu
canto e a rebeldia de suas idéias.
Procedentes de vários lugares,
eles se encontraram nas ruas
de Belo Horizonte, por onde
andaram e fizeram história,
celebrando o amor, a paz, a
amizade e um imenso desejo de
liberdade. As páginas seguintes
procuram revelar um pouco

desse espírito. Ele pode estar
nos arcos centenários que levam
a Santa Tereza, no traço arrojado
de Niemeyer, nas esquinas, na
boemia, em lugares simbólicos
ou imaginários. Um espírito que
eternamente moverá a cidade,
ao som da música e dos sonhos
de uma geração.
Este guia turístico, com patrocínio
da Petrobras e da Copasa e apoio
da Belotur, é uma iniciativa do
Museu Clube da Esquina, uma
entidade criada para preservar a
memória do Clube da Esquina e
promover a música como
expressão artística e cultural. Este
projeto se complementa com a
instalação de placas em todos
os lugares focalizados pelo guia,
justamente aqueles mais
emblemáticos da história do
Clube, registrando a sua
importância para o movimento.
Ao passear pela cidade, conheça
e desfrute a magia da Belo
Horizonte do Clube da Esquina.

O Museu Clube da Esquina
dedica este guia ao arquiteto
Álvaro Hardy, o Veveco e
ao baterista Mário Castelo amigos de sempre e personagens
das melhores histórias

Os Beatles eram Rolling Stones
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Ficou escrito nas estrelas meu
encontro com Milton Nascimento
num pé-sujo da rua Voluntários
da Pátria, no Rio de Janeiro, nos
tempos idos de 1967. Foi como
se finalmente tivessem se
encontrado a fome e a vontade
de comer. Escrevo Milton
Nascimento e acho estranho.
Aprendi a chamá-lo de Bituca e,
dali pra frente, nunca o chamei
de outra coisa e para sempre
será assim. Acho estranha a
maneira que uma gente agora o
chama de Nascimento ou Milton.
Mas isso é uma outra história.
Estamos falando de tempos mais
duros e mais felizes.
Eu morava ali pertinho e tinha o
costume de ir ao Teatro Jovem,
onde pintavam as novidades
musicais. Vi Gilberto Gil chegando
da Bahia, ouvi emocionado meu
ídolo e futuro parceiro Edu Lobo,
assisti dezenas de vezes ao
lendário "Rosa de Ouro", de
Hermínio Bello de Carvalho e

outros bambas. Foi voltando de
uma dessas noitadas que
encontrei aquele carioca da
Tijuca, criado em Minas, que iria
mudar a vida do quase menino
nascido em Niterói e carioca por
vocação. Tinha na memória um
jovem negro que me
impressionara ao participar de
um festival cantando "Cidade
Vazia", de Baden Powell e Lula
Freire. Ficara impressionado com
a gravação de "Canção do Sal",
que Elis fez em seu primeiro
disco e muitas vezes me
perguntei quem seria aquele
desconhecido chamado Milton
Nascimento, que compunha de
uma maneira inusitada e com
uma beleza sem precedentes.
Pois ali, atrás de um copo de
batida de limão, estava o Bituca.
Daquele momento em diante,
passamos a andar juntos e as
pedras começaram a rolar.
Naquela mesma noite presenciei
o espanto e o prazer com que a

Milton Nascimento,
Lô Borges e
Beto Guedes

Os irmãos Borges
na esquina da
rua Divinópolis
e Paraisópolis na
época do lançamento
do disco “Os Borges”.
À frente: Yé, Solange.
Atrás: Lô, Marilton,
Nico, Márcio e Telo.
BH 1980.
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geração pós-Bossa Nova, que
incluía Edu, Francis, Dori, viu
chegar aquele irmão retardatário
e prodigioso. Ninguém tocava
violão daquela maneira! E o
timbre da voz, de onde vinha
aquele bronze que tinha nuances
de cristal? Bituca veio pelas
mãos de Agostinho dos Santos
para o Festival da Canção, onde
classificou "Travessia", "Morro
Velho" e "Maria, Minha Fé". Era
como se eu soubesse tudo que
iria acontecer e ali estivesse
começando o que estava escrito
nas tais estrelas. Confesso que
me falta o talento de
memorialista para captar o
cheiro daqueles tempos e
traduzi-los para os narizes de
agora. Não vi acontecer depois
algo que chegasse aos pés do
que acontecia naquela época. Era
um tempo em que não se dizia
"mídia", um tempo de censura e
ditadura. Nós éramos jovens e só
nos interessava a Revolução.
Abominávamos a ignorância da

direita e a burrice de certos
setores da esquerda. Queríamos
mudar o mundo e estivemos
perto de mudá-lo em 1968. Ou,
pelo menos, acredito que nunca
o mundo mudou tanto em tão
pouco tempo.
Vejo, enfileiradas num anúncio de
revista, as capas da produção
fonográfica do Clube da Esquina
na década de 70. O texto do
anúncio é fraco, a capa do disco
"Milton" está posicionada de
forma incorreta, mas é de
grandeza a visão que esse
conjunto nos inspira. Qualquer
pessoa intelectualmente de boa
vontade, mesmo os mais
renitentes darks de butique, vai
enxergar muito além de mineiro
o que foi, a partir da Bossa Nova,
o mais universalista movimento
musical brasileiro.
O Clube da Esquina nunca foi
perdoado por não ter feito média
com a "mídia". Coleciono dezenas

de recortes de jornais que
desancavam o Bituca quando ele
deixou de ser o bom moço de
"Travessia" para cair na vida e
revolucionar, junto com seus
amigos do Tropicalismo, o ranço
da MPB da época e da produção
fonográfica no Brasil.
Tenho ainda uma matéria de uma
importante revista da época, cujo
título era "Esses são os Beatles
brasileiros". Pois os Beatles
eram Rolling Stones e não tinham
muito tempo para ficar fazendo
jogo de cena. É isso.
A visão dessas capas
enfileiradas, a audição dos
discos e a fidelidade do público
falam por si mesmas. Pelas mãos
do Bituca conheci aqueles
garotos que, como eu, amavam
Noel, Caymmi, Dylan, Hendrix,
Tom Jobim. Eles se chamam
Márcio, Fernando, Lô, Beto,
Toninho, Wagner, Danilo, Flávio,
Nelson Ângelo, Novelli, Tavinho,
Murilo, Cafi, Joyce e tantos

outros. Passamos a rolar juntos
desde então, por essas estradas,
como uma família que, mesmo
quando não está junta, nunca
está separada.
O que se seguiu hoje é história;
mesmo quando a história ainda
não é contada como deveria. Nós
continuamos jovens e só nos
interessa a Revolução.
Ronaldo Bastos
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Esquina é lugar de encontro
e Belo Horizonte é a cidade
das esquinas.
As ruas se cruzam a cada
cem metros para que as
amizades se façam, se animem,
se fortaleçam.
O mineiro é essa pessoa da
terra e do universo, do interior e
do planeta. Não pode viver só.
No risco do urbanista não podiam
faltar esses pontos inumeráveis
em que as pessoas se reúnem
para trocar impressões,
informações, jogar conversa fora.
Sair de casa e tomar o rumo de
uma dessas confluências
é ter certeza de que naquele
canto estarão os braços abertos
e a voz de um amigo.
Essa é uma cidade de música,
como é de política e poesia.
Há um som que vem da história
colonial de Minas, que se junta
ao cântico das festas religiosas,
que se une aos cantos de
trabalho e aos ruídos do mundo.

Brotam aqui fontes cristalinas
em forma de canção.
Há uma nascente sonora
contínua que desponta
a cada interiorano que surge no
horizonte, a cada jovem que
nasce aqui, a cada um que adota
a capital como sua morada.
Palavra, melodia e voz se
harmonizam e são rios que se
alimentam, criações que
convergem para alegrar e
explicar a vida.
As casas.
Não se decifra um mineiro
se não se conhece o que
se passa atrás das
paredes de seu domicílio.
Os quartos, as
cozinhas, as salas.
Em volta da mesa, a família,
quase sempre grande e
habitualmente unida, devora os
alimentos e conversa, discute,
briga e se reconcilia.
Nas mesas das famílias
do Clube da Esquina, os

amigos permanentemente
estavam. Estão.
Agregados eram tratados
inicialmente com deferência,
mas, tão logo o costume de
vê-los se arraigava, já eram
como os filhos e mereciam
elogios e repreensões.
Perdiam o respeito.
Eram mais um da turma,
um a mais dos tantos.
Em Santa Tereza, a
Casa dos Borges.

Banda de rock
progressivo
“Som Imaginário”,
que acompanhou
Milton em diversos
shows e discos
no início dos
anos 70.

Marcelo Ferrari

Márcio Borges,
saindo da portaria
do edifício Levy
com Marisa.
BH, MG 1963.

Lugar de Encontro

Na Serra ou Funcionários
(fica na fronteira),
a dos Brant.
Na Nova Suíça, os Ornelas.
No Horto, os Horta.
Nelson Ângelo no
Santo Antônio.
Para cada amigo um lar, uma
família, uma mesa.
Os esfomeados agradeciam.
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Os estudos corriam paralelo
ao descobrimento
de tudo que estivesse ao
alcance da curiosidade.
Estudar no Colégio Estadual
era um privilégio: o ensino
público congregava os melhores
professores e lapidava nos alunos
o melhor de seus talentos.
A noite se abria com sua
sedução e o Maletta era
insuperável, com atrações
para todos.
Aspirantes a poetas,
romancistas, músicos, pintores
e escritores se misturavam aos
profissionais das artes.
Bebia-se cerveja e caipirinha,
embebedava-se de
experiência e cultura.
A escola da vida era o curso
noturno indispensável

para que as aulas matinais
fossem melhor absorvidas.
O mundo era um oceano de
idéias e os jovens futuros
artistas, deslumbrados,
tinham gana de conhecer,
de aprender.
Na época da fundação de
Belo Horizonte, a avenida
da Liberdade levava o cidadão
à Praça da Liberdade,
onde ficava o Palácio
da Liberdade.
Atrás dele, a rua da Liberdade.
Nos tempos da formação
do Clube, a avenida e a rua
já tinham mudado de nome.
Mas o espírito de cultura e
ousadia permaneciam
naquele espaço.
Na Biblioteca Pública, o
saber brasileiro e universal
estava disponível para todos.
A arquitetura de Niemeyer
se misturava bem aos ares
austeros dos prédios das
secretarias e do governo.
A praça da política, desde
sempre, foi e é lugar
especial para o amor,
o namoro, a poesia e a música.
Chamam sua passagem
central de Alameda Travessia,
maneira carinhosa de dizer que,
em Minas, cultura e liberdade
caminham juntas.
Fernando Brant

Ruas da Cidade

Comentava-se – e já não se
comenta mais – que Belo
Horizonte tinha em comum
com Nova Iorque o fato de
seus habitantes conhecerem
pelo nome próprio os
edifícios da cidade.
Beto Guedes e Toninho Horta
moravam no Cesário Alvim,
à época do Festival da Canção,
que revelou a imortal Travessia.
Para o Edifício Levy mudaram
de uma só leva os Borges,
os Tiso e o Bituca.
Este trabalhava no Helena
Passig, bem em frente à
Praça Sete.
Os encontros do Ponto
dos Músicos aconteciam todas
as tardes, na calçada do
Edifício Guimarães.
E ponto final. Todos sabiam
onde eram esses endereços.
E mais ainda: esses jovens que
por aí habitavam, ornados de
cabelos e flores, sonhavam e

acenavam com a revolução nas
ruas, e dela faziam alarde
nos palcos e esconsos do
Instituto de Educação.
Depois do show, no Stage
Door do Teatro Marília,
planejavam tempestades e
tramavam arco-íris, inventavam
para si e sua geração aquela
espécie nova de reputação.
A partir do Chico Nunes, para os
estrangeiros, Teatro Francisco
Nunes, liberdade era sair dali
de dois em dois para ir
abraçar e, em dança atávica,
jurar eterno amor ao redor da
nossa árvore-mãe, coitadinha,
lá fincada sozinha na Rua
Rio de Janeiro.
Quer dizer: horizonte em
quadrante: amor, sonho,
liberdade e amizade.
Pontos cardeais entre nós e a
cidade. Belos o tempo inteiro.
Márcio Borges

Ilustração: Gilberto de Abreu
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Guaicurus, Caetés, Goitacazes
Tupinambás, Aimorés
Todos no chão
Guajajaras, Tamoios, Tapuias
Todos, Timbiras, Tupis
Todos no chão
A parede das ruas não devolveu
os abismos que se rolou
Horizonte perdido
No meio da selva cresceu o arraial
O arraial
Passa bonde, passa boiada
Passa trator, avião
Ruas e reis
Guajajaras, Tamoios, Tapuias
Tupinambás, Aimorés
Todos no chão
A cidade plantou no coração
Tantos nomes de quem morreu
Horizonte perdido
No meio da selva cresceu o arraial
O arraial
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Ruas da Cidade
música de Lô Borges e Márcio Borges

1

Casa dos Borges
Solange e Telo Borges
na porta da casa da
rua Divinópolis, em
Santa Tereza.
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Seu Salomão Borges e Dona
Maricota moraram em várias
casas do bairro Santa Tereza, na
zona Leste de BH, antes de se
estabelecerem, em 1954, na rua
Divinópolis. Em 1962, o casal e
seus onze filhos mudam-se para
o Edifício Levy, no centro da
cidade. Retornam a Santa Tereza
quatro anos depois, trazendo
novos amigos como Milton
Nascimento – o 12o. filho –,
Wagner Tiso e Fernando Brant.
Foi nesta casa de muros baixos
que deixavam ver a rua, que a
dupla Lô Borges e Milton
Nascimento, em parceria com
Márcio Borges, compôs a música
“Clube da Esquina”.

"Na verdade, a gente sempre
foi uma família muito
arruaceira. Não podia ser
diferente. Com 11 filhos
transitando com seus
amigos, não tinha como ser
uma coisa muito bem
comportada. A gente
sempre fugiu um pouco dos
parâmetros, da nossa forma,
porque aos filhos mais
velhos também iam sendo
delegadas funções,
obrigações, e, de uma certa
forma, poderes de vigiar os
mais novos. Sempre teve
uma coisa de azar do mais
novo, porque tem sempre
um mais velho mandando
nele. Mas essa coisa
também nunca foi muito
rígida não, porque lá em
casa todo mundo sempre
foi muito propenso à
desobediência civil.
A gente tinha um gosto de
vidro e corte..."
Márcio Borges

22

Léo Dias

2

Esquina das ruas
Divinópolis e
Paraisópolis onde
Lô e seus companheiros
passavam suas tardes
compondo e tocando.
BH 2004

Clube da Esquina

Dona Maricota Borges deu o
nome de Clube da Esquina ao
cruzamento das ruas Divinópolis
e Paraisópolis, no bairro Santa
Tereza, no qual seus filhos Lô e
Yé, quando meninos, passavam
as tardes brincando. Quando a
família voltou do Edifício Levy,
trouxe para a esquina Beto
Guedes, Toninho Horta, Naná
Vasconcelos e Milton
Nascimento. Eventualmente,
Lô Borges levava o violão e
tomava, com Beto Guedes,
aulas de harmonia dadas por
Toninho Horta.

"O Milton já tinha
desenvolvido a carreira dele,
já tinha saído do Edifício
Levy, tinha ganhado o
Festival Internacional da
Canção com "Travessia".
Mas sempre que ele vinha a
Belo Horizonte, ele
perguntava: "Cadê o Lô?",
porque ele gostava muito de
mim, desde esse encontro na
escadaria do prédio. E a
minha família falava:
"Está lá na esquina
tocando violão. Aí a história
do Clube da Esquina: eu
ficava lá tocando violão no
lugar que a gente chamava
de Clube da Esquina. Um
belo dia ele apareceu lá e
eu resolvi mostrar a música
que eu estava fazendo.
E ele acabou fazendo
a música comigo, o
"Clube da Esquina n°1".
Lô Borges

Os irmãos Telo,
Lô, Yé, Marilton,
Nico (em pé),
Márcio e Solange
Borges na esquina
que foi o berço
do Clube em
Santa Tereza.
BH 1980.
Lançamento
do disco
“Os Borges”.
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Os irmãos Berenice
(7 anos), Toninho
(6 anos) e Lena
(3 anos) na antiga
casa da família
Horta na rua Jacuí.
BH, MG 1954

Aqui Ó

O bar Aqui Ó, criado pelo
contrabaixista e primogênito da
família Paulo Horta, surgiu em
1989, na parte da frente da casa
da família Horta, no bairro Horto.
O nome Aqui Ó foi inspirado na
música de Toninho Horta e
Fernando Brant, interpretada
por Milton Nascimento. Era um
grande espaço em meio a um
quintal, onde se apresentaram
artistas de várias partes do
mundo. Grupos suecos,
austríacos e coreanos passaram
por lá e também brasileiros
renomados como Arrigo Barnabé,
Jorge Mautner, Flávio Venturini,
Nana Caymmi, Cláudio Nucci,
Zezé Mota, Ângela Ro Ro,
Sebastião Tapajós, Naná
Vasconcelos. Toninho lançou ali
três de seus discos. O bar fechou
em 1995, mas a família Horta
permanece no mesmo local.

"A vida inteira, meu pai e
minha mãe sempre
receberam generosamente
as pessoas, de qualquer
classe, religião ou cor.
E foi uma coisa que passou
pra nós. Quando eu era
adolescente, todo mundo ia
em casa o tempo todo. Era
todo dia à tarde:
café, comprava dois, três
pães de meio quilo".
Toninho Horta
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Restaurante do Bolão

É um dos mais famosos e
tradicionais redutos boêmios da
cidade, localizado no coração do
tradicional bairro de Santa
Tereza. A casa se tornou muito
conhecida porque, volta e meia,
integrantes do Clube da Esquina
e das bandas mineiras Skank e
Sepultura apareciam nas
madrugadas para forrar o
estômago. Funciona há 38 anos,
em ambiente simples, mas com
muito calor humano. O carrochefe do cardápio é o macarrão à
bolonhesa, servido durante toda a
noite e apreciado por gente das
artes plásticas e do teatro,
jornalistas e boêmios em geral.

"A Praça Santa Teresa tinha
três módulos, eram três
pracinhas: aqui ficavam os
rapazes do bairro, na outra
ficavam os soldados e as
empregadas. E a outra era
mista, ficava todo mundo.
A praça era assim: em
frente ao Macarrão do
Bolão era um módulo, em
frente à igreja era outro
módulo e em frente ao
cinema, outro módulo. E o
trânsito passava por ali".
Marilton Borges
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Praça da Estação

Sua construção foi iniciada em
1894, em direção ao largo da
estação ferroviária da RFFSA.
De estilo paisagístico inglês, seus
jardins foram entregues à
população em 1906. Em 1914 foi
denominada praça Cristiano
Otoni, tendo recebido o nome
atual de praça Rui Barbosa em
1923. Em 15 de junho de 1930, o
Monumento à Terra Mineira, de
autoria do escultor Júlio
Starecce, foi inaugurado pelo
presidente Antônio Carlos. Nos
primeiros anos a praça foi
cuidadosamente ajardinada e
enriquecida com mármores
artísticos e um quiosque. Entre
1924 e 1925, recebeu
revestimento de macadame e de
mosaico português e, em 1936, a
fonte luminosa.
A partir da década de 50, com o

Eu sempre gostei muito de
mato, essa coisa, eu sou um
garoto de cidade, mas que
sempre adorou ir pro mato.
Como a minha família é de
Bambuí, eu ia muito pra lá.
Minha mãe não tinha muito
tempo porque cuidava da
pensão e ela deixava eu ir
com sete anos. Eu pegava
um trem na estação de Belo
Horizonte, ali na Central
mesmo, e ia para Bambuí.
Chegava lá às cinco da
madrugada, sozinho com
minha mala. Só não gostava
muito de passar perto do
cemitério. Eu morria de
medo, eu passava de olho
fechado pelo cemitério,
para não ver. Coisa de
criança mesmo.
Flávio Venturini

declínio do transporte ferroviário,
a praça começou a perder seu
equipamento original. Em 1981,
arquitetos mineiros levantaram a
voz para salvar o espaço, mas
apenas no final dos anos 90 a
praça foi totalmente restaurada.
Em 1996, a Estação foi palco de
lançamento do livro "Os Sonhos

não Envelhecem", evento que
reuniu a maioria dos artistas
do Clube da Esquina,
inclusive Milton Nascimento personalidades e amigos
do Clube. No prédio da Estação
Central está instalado o Museu
de Artes e Ofícios.
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Viaduto Santa Tereza

O Viaduto Santa Tereza, projetado
por Emílio Baumgart e inaugurado
em 1929, fez sucesso na época de
sua construção como o maior vão
de cimento da América do Sul. Com
390 m de extensão, chamava a
atenção pelos arcos parabólicos
com 14 m de altura. No projeto,
predominam as linhas de
composição geométricas,
somando ao arrojo arquitetônico
uma preocupação estética que
sensibilizou poetas e escritores
que, como Drummond, Pedro Nava
e Murilo Rubião, faziam do viaduto
rota obrigatória em seus passeios,
inclusive noturnos, pela capital.
Nos dias de hoje, o viaduto já não
dá passagem aos bondes, mas
preserva uma função relevante no
sistema viário da cidade, ligando o
centro a bairros da zona Leste
como Floresta e Santa Tereza.

"O bairro de Santa Tereza
hoje, pela proximidade com
o centro de Belo Horizonte,
é um bairro muito
valorizado. Mas na nossa
infância foi um bairro que
foi ocupado. Porque ali
tinha um quartel da Polícia
Militar, onde é hoje o
Colégio Tiradentes; era
ocupado por militares. Tanto
que se falava assim: "Vai,
vai-te soldado!". O pessoal
da classe média melhorzinha
não gostava muito de Santa
Tereza não... "Vai-te
soldado!" E assim, a
classe média mais pobre,
funcionários públicos é que
foram morar ali. Era um
bairro muito pacato, muitos
lotes vagos."
Marilton Borges
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Serraria Souza Pinto

Uma das primeiras indústrias da
capital, a Serraria Souza Pinto foi
inaugurada em 1903 e, ao longo
dos anos, forneceu material para
a construção de prédios como o
Minas Tênis Clube, o Palácio
Episcopal, o colégio Santa
Marcelina e o edifício Acaiaca,
entre outros. Entrou em declínio
nos anos 40 e, no início da década
de 80, o imóvel passou a servir de
abrigo para mendigos. Restaurado
pelo Governo do Estado em 1997,
o prédio da Serraria, que se
avista do Viaduto Santa Tereza,
integra o conjunto arquitetônico e
paisagístico da Praça da Estação,
como espaço privilegiado para
grandes eventos culturais e
empresariais. Ali Milton
Nascimento apresentou o original
espetáculo intitulado "Crooner",
em que cantava standards de
baile para o povo dançar.

"Lembro de uma palestra
que fiz na Feira do Livro,
realizada lá na Serraria
Souza Pinto. Falei para um
platéia grande, cheia de
gente em pé em minha
volta, e o tema, obviamente,
foi a história do Clube da
Esquina. Meu sobrinho
Rodrigo Borges tocou e
cantou nossas músicas.
Teve também o show
“Crooner”, do Bituca.
Ele lá, de smoking,
cantando “Only You” e
eu e a Claudinha
dançando de rosto colado.
A Serraria tinha virado um
grande salão de baile. Foi
lindo esse show. Era uma
homenagem do Bituca aos
músicos profissionais que
começaram junto com ele
tocando em bailes.
Inclusive, no show, ele
falava do pessoal do Ponto
dos Músicos e pedia aos
casais que não ficassem lá
só olhando e escutando,
como se fosse um show,
mas que fossem para
o salão dançar".
Márcio Borges
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Praça Sete

A praça Sete de Setembro,
localizada no cruzamento de duas
das mais importantes avenidas
da cidade, a Afonso Pena e a
Amazonas, é um ponto de
indiscutível valor simbólico,
identificado como o "coração" de
Belo Horizonte, por onde passa
gente de todos os cantos da
cidade. O obelisco no centro é
isolado pelo trânsito de carros, o
que não o impede de abrigar
manifestações políticas e
culturais. Como as que, no
regime militar, foram
dispersadas por bombas de gás
lacrimogêneo, ao protestarem
contra o desrespeito aos direitos
humanos e constitucionais e
clamarem "pelas liberdades
democráticas". Num dos edifícios
da Praça Sete, o Helena Passig,
o jovem Milton Nascimento
trabalhava como escriturário,
no escritório das Centrais
Elétricas de Furnas.

"Eu nasci ali perto da Praça
Sete, atrás do Cine Brasil,
onde é hoje o Banco de
Londres, não sei. A minha
mãe tinha uma pensão,
mamãe sempre mexeu com
isso, trabalhou com pensão,
meu pai tinha restaurante,
minha mãe tinha hotel,
pensão, essas coisas. Mas a
minha infância mesmo foi
passada ali na esquina de
Rua Tupis com Rio de
Janeiro, atrás da Igreja São
José. Minha mãe tinha uma
pensão ali de 80 quartos,
que tinha um quintal imenso
que era meio o meu mundo.
Eu vivia muito ali naquele
quintal e adorava pular
muro para roubar jambo do
vizinho e brincar com a
garotada. Uma coisa legal
que tinha nessa pensão era
cinema . Eu me lembro que
ela tinha um paredão atrás
e a gente às vezes tinha
sessão de cinema . O pessoal
projetava filmes ali e é
uma primeira relação
com a arte".
Flávio Venturini

“E foi uma coisa muito
interessante, porque logo
que eu cheguei em Belo
Horizonte, um amigo nosso
lá de Alfenas, pai de duas
meninas amigas nossas,
arrumou um emprego pra
mim na Central Elétrica de
Furnas, então eu já cheguei
com trabalho lá. E o
pessoal lá era muito legal,
né, porque ao mesmo tempo
que eu estava trabalhando
lá, eu fazia meus bailes,
minhas coisas da noite,
então tinha hora que eu
estava lá no escritório e o
ronco vinha de qualquer
jeito, e a turma da sala que
eu trabalhei sempre
encobria essas minhas
passagens pelo Barroso e
companhia”.
Milton Nascimento
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Ponto dos Músicos

O Ponto dos Músicos era uma
calçada da avenida Afonso Pena,
que atravessa a região central de
Belo Horizonte, onde os
profissionais da música se
encontravam para fechar
contratos de baile, arregimentar
instrumentistas, montar
pequenos grupos e também
conversar sobre as novidades
que ouviam. Milton Nascimento e
seu parceiro Márcio Borges
freqüentavam este local, junto
com Marilton Borges, Nivaldo
Ornelas, Wagner Tiso, Hélvius
Vilela,Toninho Horta, Aécio
Flávio, Paulo Braga e dezenas de
outros músicos e cantores.

"No Ponto dos Músicos,
os músicos eram iguais a
pardal no fim de tarde.
Às quatro e meia, não
tinha ninguém em frente
à Sapataria Americana,
mas às cinco horas vinha
aquela revoada igual
pardal e lotava. O
pessoal tinha que passar
no meio da rua, porque
não cabia em cima do
passeio de tanto músico
que tinha. Parecia
passarinho do Pantanal".
Célio Balona

"Em Belo Horizonte tinha
até um lugar chamado
Ponto dos Músicos, que era
uma rua no centro. A gente
ia todo dia encontrar com
os músicos. A gente fazia
amizade com todo mundo.
E minha vida foi assim,
com música".
Rubinho Batera
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Edifício Levy

Construído por comerciantes
judeus, o Edifício Levy tem
dezessete andares e mais de
100 apartamentos. Milton
Nascimento morava na pensão
de dona Benvinda, no quarto
andar. No mesmo andar, Wagner
Tiso e seu irmão Gileno moravam
na casa dos tios, pais de
Joãozinho "Brechó" Veigas e seu
irmão Danilo. Os Borges
ocupavam o apartamento 1.704.
Foi no Levy que Márcio Borges e
Milton Nascimento, ainda
inspirados pelo filme "Jules et
Jim", compuseram "Paz do Amor
que Vem" (Novena),
"Gira-Girou" e "Crença", as
primeiras "filhas", como
chamavam suas músicas.

"Nessa mesma época em
que mudei para o Levy
eu conheci o Milton.
A diferença de idade dele
pra mim é de dez anos, eu
tinha dez anos, ele tinha 20.
Um dia minha mãe pediu
pra eu comprar leite, e
como qualquer garoto de
dez anos, eu dispensava
elevador. Aí desci pela
escada. Quando eu estava
descendo, comecei a escutar
um som de violão e uma voz
linda e à medida que eu ia
descendo, ia me aproximando
desse som. Quando cheguei
no quinto andar, estava lá
um neguinho, tocando um
violão superlegal e cantando
com uma voz maravilhosa.
Eu parei, sentei e fiquei
ouvindo aquilo. Ele me
perguntou de qual família
eu era ali do prédio. Disse
que era irmão do Marilton.
Ele falou: "Ah, já conheço o
Marilton, já conheço o
Márcio. Como é que você
chama?". "Lô." Aí teve uma
empatia na hora. Ele
começou a pedir para eu

cantar as coisas com ele,
porque ele sacou; já que o
Marilton era musical, o
Marcinho era musical, ele
quis testar a minha
musicalidade também.
Fiquei cantarolando
algumas coisas com ele,
e ficamos superamigos
à primeira vista. O
primeiro encontro já foi
superempático, superforte.
Esqueci o que eu estava
indo fazer, esqueci de
comprar o leite. Quando
cheguei em casa, tomei
um cacete da minha mãe".
Lô Borges
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Edifício Cesário Alvim

Beto Guedes nasceu em Montes
Claros e mudou-se para Belo
Horizonte aos nove anos de
idade, em 1960. Foi morar com a
família no Edifício Cesário Alvim,
na esquina das ruas Tupis e São
Paulo, no centro de Belo
Horizonte. Lá conheceu a família
Borges através do amigo Lô,
que morava a alguns quarteirões.
Beto, Lô e Yé Borges freqüentavam
cinemas, andavam de
patinete, jogavam bola e
brincavam de bente-altas pelas
ruas do Centro. Morando no
Cesário Alvim, Beto conheceu o
som dos Beatles, uma de suas
maiores influências e formou
junto com os irmãos Lô e Yé o
grupo The Beavers.
Coincidentemente, no mesmo
edifício, moravam também
Toninho Horta e sua família.

"Eu morava no mesmo
prédio que o Beto, na rua
Tupis. Dava uns 40 metros
de uma portaria pra outra.
Morava no segundo e o
Beto no nono andar. O Beto
sempre encontrava com o
Lô Borges, aí eu falava: "Ih,
aqueles roqueiros". E ele
olhava pra mim com o
violão, falava: "Ih, aquele
cara do jazz, da bossa nova,
não está com nada". Mas
acabou que no Festival nós
nos encontramos, em 69. Aí
todo mundo virou amigo".
Toninho Horta
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Rua Rio de Janeiro

Milton Nascimento e Márcio
Borges gostavam muito de andar
à noite pela cidade, quando
encontravam clima para
conversar, trocar idéias e criar
novos projetos. A Rua Rio de
Janeiro, no centro de Belo
Horizonte, rumo ao bairro de
Lourdes, era uma das rotas
preferidas. Numa dessas noites
avistaram uma árvore que
chamaram de "a árvore de
nossas vidas", mesmo parecendo
ser ela uma árvore como
qualquer outra. Conta-se que
Milton e Márcio abraçaram a
árvore num gesto emocionado
como se a entendessem. Então
passaram a visitá-la como quem
visita uma avó que há muito mora
no mesmo local. Alguns juram
que Milton chegou a escrever
um conto para ela.

"Mas a minha infância
mesmo foi passada ali na
esquina de rua Tupis com
Rio de Janeiro, atrás da
Igreja São José. Minha mãe
tinha uma pensão ali de 80
quartos, que tinha um
quintal imenso que era meio
o meu mundo. Eu vivia
muito ali naquele quintal e
adorava pular muro para
roubar jambo do vizinho e
brincar com a garotada".
Flávio Venturini
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Maletta

O conjunto Archângelo Maletta
foi inaugurado no início de 1960 e
logo se tornou ponto de
intelectuais, jornalistas, políticos
e estudantes, que se reuníam nos
bares Pelicano, Sagarana e Lua
Nova, na Cantina do Lucas, nas
livrarias, sebos e inferninhos. Ali
funcionou o Berimbau Club, um
clube de jazz e bossa nova, que
tinha as paredes decoradas com
imensos posters de Miles Davis e
John Coltrane. Por lá passaram
Nivaldo Ornelas, Helvius Villela,
Pascoal Meirelles, Paulo Braga,
Aécio Flávio, Ildeu Soares e
também Milton Nascimento
e Wagner Tiso, na época
recém-chegados de Três
Pontas, no Sul de Minas.

"Nós éramos seis sócios
nessa casa noturna e
contratamos um músico, o
Figo Seco, que já morreu,
era um músico carioca que
morava lá, um craque,
tocava trompete, maestro e
tudo e montamos essa casa
no Edifício Maletta, foi há
40 anos, o Maletta
fervilhava. Mas essa casa
foi maravilhosa, porque a
gente tocava o que a gente
queria mesmo e tinha
público, ia muita gente,
jornalista ia assistir a gente
e era uma casa bonita, de
bom gosto".
Célio Balona

"Os colegas do Estadual é
que me levaram pro Maletta,
inclusive um amigo do
Marcinho. Eu fiquei
conhecendo o Marcinho
um pouco por causa disso.
Eu conheci primeiro, no
Estadual, o Sérvulo Siqueira
e o Zé Fernando de Almeida
e Silva, e eles me levaram
pro Maletta".
Fernando Brant

"Sobre a fundação do
Berimbau a história
é a seguinte: o Hélvius
Vilela, pianista, o
Paschoal Meirelles,
o Paulinho Horta ,
irmão do Toninho Horta,
que faleceu recentemente,
e eu tínhamos necessidade
de um espaço, porque
estava efervescendo o
negócio. O Paschoal
tinha um tio que era
marceneiro e sabia
fazer bem as coisas;
então a gente arranjou
uma sala no Maletta,
cada um deu uma grana
lá e fizemos esse bar.
Nós tínhamos um amigo
que chamava Bolão, o
Antônio Moraes, e esse
cara era um gênio da
arquitetura. Ele bolou
uma parede negra desta
altura, com um poster
de cima até o chão;
isso mais ou menos
em 66. Então imagina
a dificuldade de você
fazer um bar com um
poster! Era tudo colado.
Não sei como é que
era a impressão nessa
época, mas devia ser
horroroso. Enfim, tinha
poster do Coltrane".
Nivaldo Ornelas

"E uma coisa muito
interessante é que quando
eu tive assim o meu
primeiro contato com
músicos profissionais de
cidade grande, foi lá em
Belo Horizonte, então a
gente foi no Berimbau, né
que é o lugar onde o pessoal
se apresentava. Então a
gente foi assistir o show de
um grupo lá e eu quase caí
pra trás, porque eles
tocaram músicas que eu e
Wagner tocávamos, mas de
uma maneira completamente
diferente da nossa. E eu
peguei, fiquei desesperado.
Falei: "Pô!, tenho que
aprender tudo de novo!" E
aí nessa época eu tocava
com Marilton, seu irmão, e
o Marcelo Ferrari, o
Turinha, que era um puta
percussionista. E depois eu
fui conhecendo o pessoal,
mas desde que saí
cabisbaixo, que eu falei pro
Marilton: "eu tenho que
mudar tudo, tenho que
aprender tudo de novo",
aí Marilton falou: "você
está louco! Tem que
tocar desse jeito aí".
Milton Nascimento

"Agora, a outra foi um dia em
que eu estava também lá na
pensão, fazendo sei-lá-oquê; o Wagner chegou e
falou: "Bituca, nós fomos
contratados pra tocar no
Berimbau, que era a casa...
o máximo de Belo
Horizonte. Aí eu fiquei
muito feliz, aí ele falou
assim: "só que você vai
tocar contrabaixo.(risos)
E nós vamos começar hoje."
Aí eu falei: "Wagner, você
está maluco, eu nunca
toquei um contrabaixo na
minha vida, não sei nem
como é que pega naquilo e
você quer pra hoje?" (risos)
Ele falou: "é hoje, porque
senão a gente não pega
esse negócio. Se vira, sai
atrás de quem tenha
contrabaixo, pegue
emprestado..."
Milton Nascimento

"O Berimbau foi uma
das casas mais geniais
que já existiram em Belo
Horizonte, num dos
pontos mais geniais que já
existiram neste planeta,
que foi o edifício Maletta
dos anos 60, que foi um
foco de cultura e de
revolução e que dali
saíram grandes talentos".
Márcio Borges

"Daí nós viramos grandes
freqüentadores do
Bigodoaldo’s, do edifício
Maletta e de alguns outros
lugares que permitiam que
a gente freqüentasse
(porque eu era menor de
idade). Eram lugares onde
a gente podia compor,
evoluir a nossa amizade,
trocar idéias".

"Ali tinha tudo, né?
Desde o pessoal de
cinema, o pessoal das
artes plásticas, o pessoal de
literatura, de jornalismo,
todo mundo estava ali e foi
o pessoal que saiu depois e
aconteceu no Brasil. O
pessoal de jornalismo
fundou o "Jornal da Tarde"
em São Paulo e, o pessoal
de cinema que veio para o
Rio de Janeiro".

Nelson Ângelo

Márcio Borges
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Rua da Bahia

Na década de 20, a Rua da Bahia
abrigava todas as manifestações e
equipamentos culturais da jovem
capital – o comércio elegante,
teatros, cinema, hotéis, livrarias e,
na esquina com avenida Afonso
Pena, o Bar do Ponto, onde se
reuniam a boemia e os
intelectuais. Nos anos 40,
estudantes, intelectuais e
jornalistas garantiam a agitação
nos bares e confeitarias. Na
década de 50, inicia-se a
descaracterização da rua – o
processo de verticalização
derruba edifícios históricos para
dar lugar a espigões. A partir de
1960, a Rua da Bahia é palco
privilegiado da revolução dos
costumes, que se refletiu
principalmente no edifício Maletta
e em seus bares e restaurantes.

"(...)eu e Bituca tomamos
um Sonrisal cada um. Aí
tinha um bar ao lado, e já
aproveitamos para emendar
em mais uma outra que não
foi lá uma idéia das
melhores ...a calçada da
rua da Bahia que o diga".
Nelson Ângelo
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Teatro Francisco Nunes

O Teatro Francisco Nunes,
instalado dentro do Parque
Municipal, foi inaugurado em
1951. O nome foi uma homenagem
ao compositor mineiro e regente
que, em 1920, organizou e dirigiu
a orquestra que se apresentou
durante a visita do rei Alberto I da
Bélgica à capital. Seu palco
abrigou o nascimento do teatro
mineiro em suas mais variadas
tendências, com os trabalhos de
João Cesquiatti, João Etienne
Filho, Jota Dângelo e Haydée
Bittencourt, além de grandes
nomes da música popular
brasileira, em especial o pessoal
do Clube da Esquina, como Lô
Borges, Beto Guedes, Milton
Nascimento e Toninho Horta. O
prédio foi tombado pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico em 1975.

"O show Opinião veio pra
Belo Horizonte e na época
já não estavam nem a
Bethânia nem a Nara. Mas
vieram o Zé Ketti e o João
do Vale. E o violonista que
acompanhava, o Roberto
Nascimento, não pode vir.
Então o pessoal entrou em
contato com o Bituca pra
fazer o violão do Opinião.
Só que o tal do Roberto
Nascimento pode vir no
dia e veio. Então, pra
compensar o trabalho que
tinham dado, eles deram
um espaço pra ele e ele
apresentou duas ou três
músicas. Eu estava no
Teatro Francisco Nunes e
lembro: "Pô, mas está uma
claque danada". Porque eu
nunca tinha visto ele.
Ele cantou, a voz bonita
pra danar, e veio abaixo
a metade do teatro
pra frente".
Fernando Brant
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Parque Municipal

Era nesta grande área
arborizada, no coração de
Belo Horizonte, que Seu Salomão
levava os filhos Lô e Yé Borges
para brincar nos fins de semana.
Beto Guedes também adorava
remar nos lagos do parque
quando criança. Em meados
da década de 60, Márcio Borges
e os companheiros Paulo Vilara,
Tiago Veloso, Sérvulo
Siqueira, Charles Veiga e
Milton Nascimento, filmaram
no Parque Municipal uma das
tomadas de "Joãozinho e Maria",
a primeira obra cinematográfica
de Márcio Borges.
Dentro do parque, funcionava a
biblioteca do Imaco, freqüentada
pelos jovens cinéfilos, estudantes
e adversários da ditadura.

"Nos fins de semana, meu
pai levava a gente pro
Parque Municipal. Eu ia pra
aula a pé, com o meu pai.
Atravessava o parque de
mão dada com ele. Anos
depois fiquei superamigo do
parque, jogava futebol todo
dia. Mas foi tudo muito
tranqüilo".
Lô Borges

"A gente vivia naquela
região ali no centro da
cidade. Tupis com São
Paulo, Igreja de São José.
Lembro que a gente gostava
muito de ficar ali no pátio
da Igreja por causa das
árvores. A gente também
gostava de remar naqueles
barquinhos do Parque
Municipal".
Beto Guedes
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Teatro Marília

Um dos palcos mineiros por onde
passaram vários artistas do
Clube da Esquina, o Teatro
Marília, nos anos 60 e início dos
70, era o principal palco de
shows na cidade e foco da
resistência intelectual e artística
ao regime militar. Ali se
apresentaram, além dos artistas
mineiros, nomes famosos como
os de Gal Costa, Gilberto Gil,
Caetano Veloso. O bar de seu
foyer, o lendário Stage Door, foi
cenário glorioso de inflamados e
inesquecíveis debates
revolucionários. Gerenciado pela
comunidade artística praticamente
desde sua criação, através de
entidades como o Sated, o
Marília preserva sua importância
no cenário artístico-cultural de
Belo Horizonte.

"E aí voltamos a Belo
Horizonte, continuamos
tocando e fazendo os shows
“O Fio da Navalha”. Nesse
disco do Lô, do tênis, a gente
gravou uma música dele e do
Márcio que se chamava “Fio
da Navalha”, e acabou que
começamos todos a querer
fazer um show e todo mundo
querendo mostrar música
nova. E eu morava perto do
Teatro Marília e falei:
“Vamos fazer aqui no Teatro
Marília um show”. E nesse
show participavam o Lô, o
Beto, o Toninho, o José
Eduardo, eu, o Vermelho, o
Hely, não sei se eu estou
esquecendo alguém.
Era uma coisa muito
louca, porque a gente era
muito desorganizado,
a gente não sabia o que era
o show biz, uma coisa de
fazer um show, mas tinha
uma verdade muito grande,
porque era todo mundo
muito novo fazendo música
já de muita qualidade e
foi muito legal, foi muito
emocionante. Todo mundo
chorava, cantava
as músicas..."
Flávio Venturini
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Instituto de Educação

O Instituto de Educação
começou a ser construído em
1897, dentro do projeto da nova
capital, mas só foi ocupado pela
Escola Normal Modelo em 1930.
No Governo de Antônio Carlos
Ribeiro de Andrade, o prédio foi
totalmente reformado e se
tornou o majestoso edifício que
se vê hoje. A Escola Normal foi
transformada em Instituto de
Educação em 1946. O edifício foi
tombado pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais em
1982. Nos anos 60, seu auditório
foi palco de muitos festivais de
música, inclusive das
eliminatórias regionais do
Festival Internacional da Canção,
em que Milton Nascimento, já
consagrado no festival anterior
com "Travessia", foi

"Quando eu fui pro
primário me alfabetizar,
foi quase um trauma.
No primeiro dia que minha
mãe me deixou no Instituto
de Educação, achei que
ela estava me abandonando.
Chorei pra caramba, custei
a me adaptar à escola.
Depois, me acostumei.
Até os dez anos, passei
indo pra aula, brincando
em casa, vendo meus
irmãos jogar bola".
Lô Borges

desclassificado com "Vera Cruz",
feita em parceria com Márcio
Borges. Posteriormente esta
música se transformaria em hit
internacional, celebrizada
internacionalmente em gravações
de famosos intérpretes de jazz.
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Bar Brasil

Tadeu Ferreira, fundador da
Cervejaria Brasil, é amigo de
toda a turma desde meados dos
anos 70. Seu primeiro comércio,
uma mercearia, ficava ao lado da
casa de Fernando Brant, o que
possibilitou o encontro e a
amizade dos dois. Os vários bares
administrados por Tadeu foram
freqüentados por Fernando e uma
leva de artistas. Com o Bar Brasil,
não foi diferente. Apelidado de
Lar Brasil, ocupa um prédio da
década de 20 no encontro das
ruas Maranhão com Aimorés, no
bairro Funcionários. Foi local do
lançamento da Associação dos
Amigos do Museu Clube da
Esquina em 25 de março de 2004.

"Tinha que ser a iniciativa do
Márcio Borges, porque ele é
assim. Inclusive é o mentor
do Milton. Quando o Milton
veio de Três Pontas pra Belo
Horizonte, o Marcinho é que
enturmou o Milton. Assim
como, de certa forma, o
Mário Castro Neves, o
Antônio Adolfo, o Wagner,
cada um me enturmou no
Rio. Então é claro que tinha
que ser o Marcinho o
mentor dessa coisa que de
repente está revigorando.
A gente se separou muito,
se distanciou muito. De
repente nós ficamos uns 20
anos, umas duas décadas...
A coisa ficou muito um
aqui, o outro ali. E isso está
dando uma possibilidade e
até um estímulo de até:
“Por que não fazer um
disco, um álbum do Clube

da Esquina 3?” Nesse
sentido, é a segunda vez
que eu estou vindo aqui.
A primeira vez foi para o
negócio da pedra
fundamental, aquela coisas
lá no Bar Brasil, e agora já
pro depoimento, digamos.
Mas paralelo a isso, eu já
fiz uma música nova com o
Murilo, já tenho um projeto
com o Marcinho. Então os
frutos estão aí, evidentes".
Novelli

20
62

Casa dos Brant

A família Brant veio de Caldas, no
Sul de Minas, para Diamantina,
de onde transferiu-se para Belo
Horizonte. Fernando Brant
chegou à capital com dez anos e
foi morar em uma casa que,
embora pequena, tinha um
grande quintal na confluência dos
bairros dos Funcionários e Serra.
O pai de Fernando era dono de
uma enorme biblioteca que foi
assumida depois pelo irmão
Roberto. Fernando começou a se
interessar por leitura através dos
maravilhosos livros de sua casa
que, reformada, foi crescendo
para abrigar as visitas dos
primos e amigos, entre eles
Milton Nascimento, Naná
Vasconcelos, Ronaldo Bastos,
Cafi e muitos outros.

Os irmãos Roberto,
Ronaldo, Maria Célia,
Fernando e Lucy Brant
na casa onde Fernando
nasceu e viveu
até os 5 anos.
Caldas, MG 1949.

"Quando mudamos para
Belo Horizonte, fomos morar
num lugar perto da casa do
meu tio. A gente se
enturmou logo. E tinha o
negócio de bonde. Eu fiquei
amigo dos motorneiros.
Tanto que eles paravam em
casa pra eu subir, pra
descer, não paravam em
ponto. Porque quando eu
vim pra cá, Belo Horizonte
era um pouco como cidade
do interior mesmo. Na
esquina tinha o sapateiro,
o barbeiro, o açougueiro e o
bar. A gente jogava bola no
meio da rua. E a cidade era
tão tranqüila que a gente ia
a pé pro grupo".
Fernando Brant
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Alameda Travessia

A praça da Liberdade está
localizada no bairro dos
Funcionários. Começa na rua
Gonçalves Dias e termina no
trecho conhecido como Alameda
Travessia, em frente ao Palácio
da Liberdade. O nome Alameda
Travessia é uma homenagem a
Milton Nascimento e a Fernando
Brant, feita no início dos anos 80
pelo então governador de Minas,
Tancredo Neves. No local foi
afixada a letra da música que
tirou o 2.º lugar no FIC (Festival
Internacional da Canção) de
1967, coberta por uma placa de
vidro. Na praça da Liberdade,
estão situados os prédios que
sediam o poder - o Palácio do
Governo, as secretarias e demais
órgãos que, estrategicamente
localizados, formam um todo
bastante harmonioso.

"A Alameda Travessia foi na
época do governo Tancredo.
Eu, naquela época, trabalhava na Secretaria
Municipal de Meio-Ambiente.
Então, por um projeto de
um deputado ou de alguém
do governo, decidiram
batizar a alameda de
Alameda Travessia , em
homenagem à “Travessia”,
no sentido de “Ditadura
nunca mais”. E naquele
momento foi o primeiro
governo eleito. Eu acho que
foi o primeiro do Tancredo,
como parte do movimento
das “Diretas já”. E eu,
junto com a Marisa, fizemos
o projeto da placa, que hoje
- eu não sei - me disseram
que não está mais lá. E a
placa era de vidro, para não
ser uma barreira visual.
E então as notas, com
arranjo do Wagner, ficam
flutuando, porque é
impressa no vidro. Várias
vezes eu fui lá e presenciei
gente chegando, grupo de
meninos de uma escola
musical, tocando com
flauta a “Travessia”,
seguindo a partitura do
arranjo do Wagner".
o Veveco
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Biblioteca Pública

A Biblioteca Pública Estadual foi
criada no governo JK e, em 1961,
passou a funcionar em sede
própria, em um prédio projetado
por Oscar Niemeyer na praça da
Liberdade. Em 2000, ganhou um
anexo na Rua da Bahia, com
Gonçalves Dias. Tem 40 mil
leitores inscritos no setor de
empréstimo domiciliar, um acervo
de 300 mil volumes e um extenso
programa de extensão cultural.
A Biblioteca também atua em
outras frentes de trabalho, como
serviços para usuários especiais
como crianças, adolescentes e
deficientes visuais; formação de
uma coleção especial sobre
Minas, a Mineiriana, coleção de
obras raras e coleção sobre
artes; atendimento a bairros

"Então eu comecei a ler
desbragadamente. O que eu
não tinha em casa, eu ia na
Biblioteca Pública, que tem
na praça da Liberdade. Eu
era ali freguês diário,
pegava um livro por dia".
Fernando Brant

periféricos, por meio do carrobiblioteca, bibliotecas
comunitárias; e serviço de
caixa-estante. Local freqüentado
pelo pessoal do Clube, como
Fernando Brant, Márcio Borges,
Nelson Ângelo e Murilo Antunes.
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Minas Tênis Clube

Fundado em 1935, o Minas Tênis
Clube é uma referência do
esporte no Estado, com presença
garantida no pódio das principais
competições do país. A história
do clube confunde-se com a de
Belo Horizonte: as piscinas e os
bailes na sede da Rua da Bahia
reuniam, em meados do século
passado, as "melhores famílias"
da capital. Com a superlotação
da unidade no bairro Santo
Antonio, foi construído na década
de 80 o Minas II, na Serra,
seguido pelo Minas Country e o
Minas Tênis Náutico Clube.
Somadas, as quatro unidades
2
ocupam mais de 400 mil m
e atendem cerca de 65 mil
associados. O clube mantém mais
de 1.200 atletas em atividade,
distribuídos em oito modalidades
competitivas, além de nove mil
alunos em suas escolinhas de
esporte. Num dos maiores

"Normalmente os clubes
faziam festas quinta, sexta,
sábado e domingo. Até a
Missa Dançante no Minas,
que era concorridíssima de
dez a uma da tarde, ficava
assim de gente. Era no
horário da missa. Foi até
um bafafá danado porque
puseram o nome de Missa
Dançante, de manhã, de
dez a uma e ficava lotado
de gente mais jovem".
Célio Balona

eventos ocorridos no Minas,
Milton Nascimento se apresentou
com orquestra e coral, em
palco especialmente armado
sobre a piscina olímpica,
para uma platéia de mais
de 20 mil pessoas.
No salão de festas do
clube, foi lançado, em
dezembro de 2004, o site
www.museuclubedaesquina.org.br
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Colégio Estadual

O Colégio Estadual Governador
Milton Campos foi construído no
governo de Juscelino Kubitschek,
com o projeto arquitetônico de
Oscar Niemeyer, ocupando dois
quarteirões no bairro Santo
Antônio, zona Sul de Belo
Horizonte. O bom nível de ensino
e o regime de "universidade",
pelo qual os alunos tinham
liberdade para ir e vir,
favoreceram o surgimento de
várias gerações de artistas e
escritores. Fernando Brant,
Murilo Antunes, Márcio Borges,
Nelson Ângelo e Toninho Horta
estudaram lá e muitos deles se
iniciaram na carreira através dos
contatos na escola. No auditório
em forma de mata-borrão,
realizaram vários shows e
festivais de música estudantil.

"O Colégio Estadual fazia a
ligação dos secundaristas
com os universitários, então
a gente ia panfletar nas
escolas secundárias, avisando
das passeatas, das novas
ações. O ônibus passava
no quarteirão do colégio.
Quando tinha passeata,
a gente parava
o ônibus, todo mundo na
frente. E a gente fechava
atrás também. O ônibus
tinha que ficar ali quieto,
enquanto a gente entrava
pra panfletar e escrevia
com spray no ônibus:
"Igreja da Boa Viagem,
16 horas: passeata!".
E ele saía depois,
panfletando pra nós".
Murilo Antunes
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Casa dos Ornelas

Alcides e Estela Ornelas
moravam em uma casa cheia de
musicalidade no bairro Nova
Suiça. Ele tocava violão de sete
cordas, ela era cantora. Dos
cinco filhos do casal, quatro se
tornaram músicos, dois deles
profissionais, Nivaldo e Cid. As
crianças cresceram participando
de saraus que aconteciam aos
pés de um fogão de lenha, nos
quais os adultos conversavam e
tocavam e as crianças ficavam
escutando embaixo da mesa.
Nivaldo aprendia as canções,
mas, como era muito tímido,
ganhava do tio Cr$ 1,00 (um)
cruzeiro para que cantasse. Seus
pais perceberam seu talento e,
aos dez anos, ele foi para a
melhor escola de formação
musical da cidade.

"A família toda é bastante
musical. E eu vivi no tempo
do sarau, quando a televisão
não tomava conta ainda.
Era aquele ambiente
familiar, careta, mas ao
mesmo tempo muito legal.
Aquela coisa fechada,
mineira, tradicional,
religiosa, aquela atmosfera.
Mas tinha um lado bom,
que era o pessoal
extremamente musical.
Enfim, rolava uma conversa
ao pé daquele fogão de
lenha. E isso traz boas
recordações".
Nivaldo Ornelas

Em todos os lugares
focalizados por este guia,
foram instaladas placas
alusivas à história do Clube
da Esquina. Em homenagem
ao arquiteto Álvaro Hardy,
o Veveco, falecido em março
de 2005, foi colocada
uma dessas placas também
no Parque Ecológico da
Pampulha, seu último
projeto para a cidade.
Da mesma forma, o baterista
Mário Castelo foi lembrado
com uma placa na praça
JK, local onde faleceu, em
maio de 2005.
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CASA

DOS

CLUBE

BORGES - Rua Divinópolis, 136 - Santa Tereza
ESQUINA - Rua Divinópolis com rua Paraisópolis - Santa Tereza

DA

AQUI Ó - Rua Pitangui, 3095 - Horto
RESTAURANTE
PRAÇA

DA

DO

BOLÃO - Praça Duque de Caxias, 288 - Santa Tereza

ESTAÇÃO - Praça Rui Barbosa - Centro

VIADUTO SANTA TEREZA - Centro
SERRARIA SOUZA PINTO - Av. Assis Chateaubriand, 809 - Floresta
PRAÇA SETE - Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas - Centro
PONTO

DOS

MÚSICOS - Av. Afonso Pena entre rua Tupinambás e rua Curitiba

EDIFÍCIO LEVY - Av. Amazonas, 718 - Centro
EDIFÍCIO CESÁRIO ALVIM - Tupis, 499 - Centro
RUA RIO

DE

JANEIRO - Entre ruas Guajajaras e Timbiras - Centro

MALETTA - Rua da Bahia, 1.148 - Centro
RUA

DA

BAHIA - Centro

TEATRO FRANCISCO NUNES - Av. Afonso Pena, s/nº - Centro (dentro do Parque Municipal)
PARQUE MUNICIPAL - Av. Afonso Pena - Centro
TEATRO MARÍLIA - Av. Alfredo Balena, 586 - Stª Efigênia
INSTITUTO

DE

EDUCAÇÃO - Rua Pernambuco, 47 - Funcionários

BAR BRASIL - Rua Aimorés, 90 - Funcionários
CASA

DOS

BRANT - Rua Grão-Pará, 1092 - Funcionários

ALAMEDA TRAVESSIA - Praça da Liberdade - Funcionários
BIBLIOTECA PÚBLICA - Rua da Bahia, s/nº - Funcionários
MINAS TÊNIS CLUBE - Rua da Bahia, 2244 - Lourdes
COLÉGIO ESTADUAL CENTRAL - Rua Felipe dos Santos, 245 - Santo Antônio
CASA

DOS

ORNELAS - Rua Olinda, 517 - Nova Suiça
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É só dar umas voltas por Belo Horizonte pra ver um
espetáculo aqui, outro ali. Pode ser uma esquina em
Santa Tereza ou a vista da Serra do Curral; uma noite na
Savassi ou um pôr do sol na Pampulha. Tem inspiração em
cada canto da cidade, cada não-canto de Niemeyer, nas
praças, nos bares, nas pessoas. É só dar umas voltas
por Belo Horizonte pra sentir o que músicos, poetas,
escritores e artistas sentem quando estão aqui.

www.belohorizonte.mg.gov.br
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