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UM MUNDO DE OBJETOS 
ANTIGOS E MODERNOS

O Distrito C tem muitos participantes que traba-
lham com inovação, arte de vanguarda, experimentação, 
mas não é apenas isso. Valorizamos também nossa his-
tória, os moradores antigos, o patrimônio histórico que 
temos em casas, fábricas e igrejas. E dentro do Distrito 
C há um setor que trabalha especialmente com objetos 
antigos, são os antiquários, que sempre visitamos no Pas-
seio das Artes do Distrito C, premiado em inovação em 
turismo no RS.

Naida Gomes Artes e Antiguidades é um tradicional 
antiquário na Rua Câncio Gomes, com muita história. 
Naida começou primeiro no mercado de artes em 1971 
e dez anos depois fez sua primeira incursão no setor de 
antiguidades, vendendo uma herança de família. Hoje, 
depois de 34 anos no ramo, é uma referência para o setor, 
e muitos antiquários começaram com ela. Ela conta que 
uma vez a convidaram para ver o “cofre” em um antigo 
casarão: “O cofre era um quartinho, cuja porta era ca-
muflada por um imenso armário no corredor da mansão, 
e adentrando era a caverna de Ali Babá, sem os ladrões, 
é claro. Eram 14 Gallés, inúmeras porcelanas de Sèvres, 
Laliques, etc., etc.”, um verdadeiro tesouro.

Outro importante antiquário no Distrito C é a Loja 
Garimpo, também na Câncio Gomes. Elizabeth Schmidt, 
a proprietária, veio de família hoteleira e foi criada entre 
antiguidades. Viajando e conhecendo museus, se apaixo-
nou por esse mundo e há 22 anos exerce o antiquariato. 
Em 2001 abriu a Loja Garimpo, o maior espaço de anti-
guidades no Distrito C.

Recentemente, mais antiquários, ou casas de mo-
bília de época e objetos de decoração com design, tem 
vindo se instalar no Distrito C. As ruas Câncio Gomes e 
Visconde de Rio Branco são os locais de maior concen-
tração dessa especialidade. La Casa de Bernarda Alba, 
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O 4º Distrito, desde os anos 80, atrai a atenção dos 
pesquisadores e, especialmente, em 1995, foi apresenta-
do o Parque Tecnológico do 4º Distrito. Infelizmente, mui-
tas das iniciativas ou não avançaram, ou avançaram muito 
pouco nesses últimos 20 anos. Nem iniciativas públicas 
nem privadas conseguiram alavancar economicamente o 
4º Distrito e por isso uma área de mais de 1.000 ha conti-
nua a ser um dos grandes desa� os da cidade.

Neste ano, em julho, uma comitiva da Prefeitura, da 
Câmara, das Universidades e de algumas instituições foi 
à Barcelona conhecer o 22@, o Distrito de Inovação, que 
já tem 15 anos de existência. Durante o segundo semes-
tre, técnicos da SMF, SMURB e SMC foram também a 
Barcelona para aprender mais da experiência espanhola. 

Dia 18 de dezembro, foi apresentado pela Prefeitura 
um primeiro diagnóstico sobre o passado e a situação 
atual do 4º Distrito além de uma primeira proposta de lon-
go prazo, dentro de uma visão que insere o 4º Distrito na 
região metropolitana e como região em contato com toda 
a orla da cidade. No diagnóstico da Prefeitura a existência 
do Distrito C e suas prioridades urbanas foram reconhe-
cidas, especialmente questões como mobilidade, ilumina-
ção, drenagem, questões sociais, e esperamos ações no 
curto prazo. Outra decisão política importante, foi o envio, 
dia 14 de dezembro, à Câmara de Vereadores de projeto 
de lei que dá benefícios � scais para empresas de tecnolo-
gia e inovação. Graças a uma emenda, aprovada sem vo-
tos contrários, os empreendimentos de economia criativa 
também serão bene� ciados, o que pode aumentar a mas-
sa crítica do Distrito C nos próximos anos, uma comuni-
dade de artistas e empreendedores, de qualidade, hoje já 
com  mais de 80 empreendimentos, gerando mais de 600 
empregos diretos e indiretos. O Distrito C, como cluster 
criativo, na interface do 4º Distrito com o Centro Histórico 
e bairros como Independência e Moinhos de Vento, pode 
ter um papel importante na conexão dessa ampla área 
com toda a cidade. Este não pode ser apenas um projeto 
do executivo. Os próximos anos serão decisivos e desa� a-
dores para toda a sociedade.

Acompanhe pelo Facebook as ofertas culturais, cursos e compras, no Distrito C:
https://www.facebook.com/groups/agendadistritocriativopoa

Links
Em 2013, propusemos uma aproximação 
entre o 4º Distrito e o projeto 22@:
https://urbsnova.wordpress.com/distritos-innovacion
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NOVO PROJETO DE 
REVITALIZAÇÃO DO 4º DISTRITO 

BETH SCHMIDT E A EQUIPE DA LOJA GARIMPO

NAIDA GOMES

APRESENTAÇÃO DO PROJETO NA CÂMARA
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do casal Carmen Andreola e Cristovão Teixeira, chegou 
faz 2 anos e agora está em um novo local, mais amplo, 
na Visconde de Rio Branco. A Casa 533, da artista Ma-
riana Wertheimer  e da arquiteta Mônica Fachin, abriu 
este ano, onde era o atelier de Mariana, na  Câncio Go-
mes, e elas trabalham com objetos de decoração, mobili-
ário e assessoria de interiores. Nas últimas semanas, dois 
novos locais abriram na Visconde de Rio Branco, a Via 
Baronesa,  com objetos de design e decoração, da Julia 
Mambac, e a Cobogó Mobília, dos sócios Paulo Magni e 
Carla Gallas, que já trabalhou com antiguidades e agora 
se dedica ao “modernariato”, a loja vende especialmente 
mobiliário modernista brasileiro, dos anos 50, 60 e 70, 
obras originais.


