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ARQUITETURA EM CENA
Decoração, arte e cultura à vista
Exposição Mostra Casa Nova ocorre de hoje até o dia 27 de outubro no Museu da Escola Catarinense da Udesc, em Floripa

MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CATARINA –
PALÁCIO CRUZ E SOUZA

●  Inaugurado em 1979 na casa da antiga Alfândega, hoje sede 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. Com 
a transferência da sede do governo em 1984, o MHSC tem como sede 
definitiva, desde 1986, o Palácio Cruz e Sousa, nome adquirido em 1979 
em homenagem ao poeta catarinense nascido em Desterro. O prédio é 
um importante exemplar da arquitetura eclética do final do século 19.

● Endereço: Praça XV de Novembro, 227, Centro – (48) 3028-8091
● Abre de terça a sexta, das 10h às 18h; e sábado e domingo, 10h às 16h

TRAVESSA 
RATCLIF

● O bar Canto do Noel 
retomou as rodas de 
samba na rua aos sá-
bados, a partir das 14h. 
Tudo acompanhado da 
tradicional feijoada. Às 
sextas, também tem 
música ao vivo, mas 
no interior do bar, no 
mezanino.

● Endereço: Rua Tira-
dentes, 186 (esquina 
com a Travessa Ratclif)
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Com localização privilegiada, no 
Centro Histórico de Florianópolis, 
abre as portas hoje a Mostra Casa 
Nova 2013, nas instalações do 
Museu da Escola Catarinense da 
Udesc (Mesc). O prédio neoclássico 
fica numa área importante da 
cidade, mas esquecida. E um dos 
objetivos da exposição realizada 
pelo Diário Catarinense que este ano 
reúne arquitetura, design, decoração 
e arte, a partir da temática 
Pinacoteca, é abrir os olhos para essa 
região que inclui o Museu Victor 
Meirelles, a Academia Catarinense 
de Letras, a Travessa Ratclif e o 
Museu do Palácio Cruz e Sousa. 

O ponto de partida é o Projeto 
Viva Cidade, iniciativa da prefeitura 
e da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), que desde 27 de julho 
promove aos sábados atividades 
culturais e artísticas no espaço.  Daí 
a Mostra entra em cena e propõe 
ainda criar um mapa cultural a 
partir do Mesc, número 196 da 
Rua Saldanha Marinho, que junto 
à Victor Meirelles forma 
o corredor das artes. 

A exposição ocorrerá até 27 
de outubro como ‘pinacoteca 
temporária’ reunindo obras de 
pintores catarinenses e outros, dos 
clássicos aos mais contemporâneos. 
Elas fazem parte da ambientação 
da maioria dos projetos 
desenvolvidos por mais de 50 
arquitetos e decoradores, 
que homenageiam nomes 
das artes plásticas. 

SERVIÇO

● O quê: Pinacoteca Casa Nova 2013
● Quando: deste sábado a 27 de outubro
● Onde: Mesc (Saldanha Marinho, 196)
● Horários: terça a sexta, das 17h às 22h / 

sábados e domingos, das 14h às 21h
● Valores: R$ 30 inteira e R$ 15 estudante 

e idoso / Passaporte para todos os dias 
– R$ 50 / Colaborador RBS – R$ 20 (com 
identidade e crachá) / Associados do Nú-
cleo Catarinense de Decoração – R$ 20 
(com identidade e comprovante)

● De bike: quem for de bicicleta paga 
entrada de R$ 20
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paga R$ 20 

MUSEU VICTOR MEIRELLES 

● Hoje realiza exposições temporárias, ações educativas e mantém 
agenda cultural. O segundo piso concentra acervo de obras de Victor 
Meirelles. Durante a Mostra Casa Nova, o Museu Victor Meirelles fará 
uma experiência aos sábados, possibilitando maior tempo à visitação. 
Em vez do horário tradicional aos sábados, das 10h às 12h, nos dias 12, 
19 e 26 de outubro o espaço ficará aberto das 10h às 18h. 

● Endereço: Rua Victor Meirelles, 59, Centro
● Funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 

12h (com exceção das datas citadas acima)
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● Antes o espaço em frente à choperia Kibelândia 

(tradicional na cidade, com mais de 40 anos de existên-
cia) era tomado pelo estacionamento de motos. Desde 
o último Carnaval, a partir da iniciativa de humanizar a 
parte leste do Centro da Capital, o estacionamento foi 
remanejado e o trânsito de veículos não é mais permitido 
no local. Atualmente, a rua é ocupada por várias mesas 
para que o público fique ao ar livre.

● Endereço: Rua Victor Meirelles, 98, Centro – (48) 3322-
0760 

● Abre de segunda a quinta, a partir das 16h / Sexta, a 
partir do meio-dia, quando é servido almoço – até meia-
noite / Sábado, das 10h às 17h

● Colada ao Mesc, a sede da ACL – conhecida como a Casa 
José Boiteux – localiza-se também numa edificação histórica. 
Hoje, divide espaço com o Instituto Histórico e Geográfico de 
Florianópolis. Mas o que muitos não sabem é que a Academia 
tem uma biblioteca aberta ao público com um acervo riquíssi-
mo de obras, principalmente literárias, mas também encontram-
se publicações de ciências, artes plásticas e outras temáticas. 
O imóvel passou por uma restauração completa em 2010. Foi 
construído para abrigar o Instituto Histórico Politécnico em 1925 
e também foi sede da Academia de Comércio de Santa Catari-
na, tradicional escola de contabilidade da Capital catarinense.

● Endereço: Avenida Hercílio Luz , 523, Centro 
● Funciona de segunda a sexta, das 13h às 17h
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KIBELÂNDIA - PONTO DE 
ENCONTRO DE ARTISTAS, 
JORNALISTAS E BOÊMIOS

ACADEMIA CATARINENSE 
DE LETRAS


