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Quando falei em Copacabana, aqui nesse espaço, citei uma reforma e que surgiria um novo
estabelecimento. Pois, bem dessa reforma surgiu a filial de um bar que conheço, fica perto de
minha casa e de muitos hoteis na redondeza. A cada vez que passo fico impressionada como
um boteco, cresce com a fama. É claro que tem uma razão de ser, pois para quem gosta de
camarão, então mesmo com muita gente, vale a pena esperar pelo risoto de camarão, além de
outros pratos e petiscos......
A foto ao lado é o do novo café (do outro lado da rua) ao lado da delegacia, esquina da Hilário
de Gouveia com a Barata Ribeiro.
Na resenha da vejario, falando do primeiro, ele está citado assim:
Em endereço seguro, diante da 12ª delegacia de polícia, ganhou notoriedade primeiro em
crônicas do jornalista Antonio Maria (1921-1964). Depois que as irmãs Bete e Vera Afonso
tomaram as rédeas do negócio da família, em 2002, voltou a freqüentar o noticiário. Merece.
Com banheiros limpos, o que costuma ser creditado à presença feminina na sociedade,
oferece petiscos deliciosos, entre eles divinas pataniscas de bacalhau (unidade). Os pratos de
peixes e frutos do mar também são suculentos. Em porções para dois, são servidos risoto de
camarão, arroz de polvo e filé de linguado com batatas e arroz. Rodadas de chope Brahma
(tulipa) ou cerveja Original (garrafa de 600 mililitros) completam o bom programa.
Sobre a abertura da filial, publicados na edição mais recente (260809).
O Café e Bar Pavão Azul é conhecido porto seguro por várias razões: tem chope e cerveja
gelados, comes de primeira linha e fica a metros da 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana.
Essa localização motivou a abertura de uma filial logo ali, do outro lado da rua. Apertado, com
pouco espaço entre as mesas do deque e no salão, o lugar já vive cheio. No cardápio brilham
as pataniscas (R$ 5,60, quatro unidades), bolinhos de bacalhau sem batata, secos e
saborosos, mas os pastéis generosamente recheados de queijo e tomate ou camarão (R$ 1,20
a unidade) não ficam atrás. Independente do endereço original, a cozinha no mezanino prepara
novidades como o croquete de carne (R$ 8,00, porção de cinco) e a carne-seca com aipim (R$
16,00). Feitos no capricho, os petiscos são boa companhia para o chope da Brahma (R$ 3,30 a
tulipa) e a cerveja Original (R$ 4,50, 600 mililitros).
Café e Bar Pavão Azul, Rua Barata Ribeiro, 348, loja B, Copacabana, 2236-2381, a Siqueira
Campos. 12h/0h (sex. até 2h; dom. até 20h). Cd.: V e R.
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