
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini histórias da história do famoso Beco. 

Na Rua Duvivier, entre os números 21 e 37, há 
uma pequena ruela que foi muito frequentada, na 
década de 1950. Aí se concentravam pequenos 
bares, conhecidos como "fumaceiros" cujos 
frequentadores faziam tanta algazarra de 
madrugada, quando saíam dos bares, que os 
moradores da vizinhança protestavam jogando 
garrafas desde o alto dos edifícios. Razão porque 
Sérgio Porto a apelidou de Beco das Garrafadas, 
depois abreviado para Beco das Garrafas. 

 

No beco enfileiravam-se um 
«inferninho» chamado Ma Griffe ;o 
bar Bottle's; a boite Baccarat, um 
templo da Bossa Nova; e, 
finalmente, o Little Club, pioneiro 
dos chamados shows de bolso. 
Duas dela, o Bottle´s e o Little Club, 
eram propriedade dos irmãos 
italianos Alberico e Giovanni 
Campana. 

 

Foi Dom Um Romão, nome importante 

na bossa nova e um dos maiores 

bateristas brasileiros, quem levou Elis 

Regina, em 1964, para cantar nas 

boates do Beco das Garrafas, em 

Copacabana, dando um empurrão 

decisivo na carreira da ainda 

desconhecida cantora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história diz e registra, que foi nesta pequena boate e 

em outras duas situadas no mesmo beco, onde num 

clima de "film Noir", tipicos da década de 50, com 

pouca luz e muita fumaça dos cigarros, que Dolores 

Duran fez muitas apresentações até o dia que morreu 

precocemente no ano de 1959, com apenas 29 anos 

devido à problemas de saúde e vida agitada. 

Sua ultima apresentação foi no Little Club tendo 

falecido após a manhã do dia seguinte. Após o show 

Dolores atravessou a noite na companhia de amigos, 

tendo ido à uma festa e depois à um bar, chegando em 

casa às 7 da manhã, para depois ir dormir, quando no 

quarto teve mal súbito fulminante e pereceu. 
 

A famosa cantora Ella Fitzgerald 

quando esteve no Rio na década 

de 1950 assistiu uma 

apresentação de Dolores Duran 

na boate Baccarat, tendo ido ao 

local especialmente para ouvir a 

cantora brasileira 

No final dos anos da década de 1950 os proprietários dos 

night-clubs do "beco" passaram a apresentar shows de 

músicos ligados à Bossa Nova, movimento e estilo 

musical emergente. A grande maioria dos músicos 

estavam em início de carreira e depois se tornariam muito 

famosos. 

O local se tornou muito movimentado e foi lá também que 

a dupla de produtores Mielle e Ronaldo Boscoli se 

projetaram e ficaram conhecidos com seus "pocket-

shows" ou pequenas produções onde eram responsáveis 

por tudo, desde a direção à iluminação e o som. 
 

Sabiam que em 49 

passos é possível 

percorrer o Beco 

das Garrafas? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Bottle´s Bar fica no histórico BECO DAS GARRAFAS na rua Duvivier entre os edifícios de 

número 21 a 27, Copacabana, Cidade. contato@bottlesbar.com.br, (21) 96800-8683. 

PESQUISA  2014 

 

GERARDO MILLONE 

Existe uma bela canção dedicada ao  Beco Das Garrafas, escrita 

por Paulinho Tapajós e Alberto Rosenblit  e cantada por Zélia 

Duncan. A letra retrata a mística saudadosa que inspira o lugar e a 
Bossa Nova.  

Só eu sei porque 

Morro de prazer 

Caminhando nas calçadas da Duvivier 

Volto a respirar 

As canções do Beco de lá 

.................................................... 

Eu chego a pensar que a vida 

Fez o beco sem saída 

Pra nada passar 

Pra ninguém fugir 

Pro tempo parar 

Hoje o BOTTLE´S 
tem shows de 
Terça a Domingo. 
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