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Quando se escuta alguém declarar
seu amor incondicional por São
Paulo, é comum ouvir que
“aqui se encontra qualquer
coisa, a qualquer momen-
to”. E até existe uma gran-
de dose de verdade nesta
frase. Mas as metrópoles
também encerram dentro
de si alguns de seus misté-
rios. Coisas que só aconte-
cem de vez em quando – atra-
ções bissextas, como o ano em
que estamos.

E, para encontrar algumas delícias
escondidas no cotidiano paulistano, é
preciso alguma sorte, claro, e também um pouco de espírito fuçador.
Saber onde procurar é o mais importante. Pensando nisso como uma
pequena celebração por este 29 de fevereiro (sim, fazemos festa pra
tudo, pra sempre convidar você), criamos uma listinha de alguns desses
programas que não acontecem sempre e sequer têm uma periodicidade
definida. Uma feira de venda e troca de vinis, um filme projetado no
prédio da frente que você assiste do terraço, um braseiro de sardinhas
de sotaque d’além-mar... Pegue seu trevo de quatro folhas e use-o para
marcar as páginas desta reportagem. Ficaremos, claro, na torcida para
que você encontre por aí tudo o que escolhemos. E saiba que esperar
pelo que se deseja às vezes pode ser tão bom quanto ter. Então não fi-
que aflito. “Quando tem, tem”. E, com nossa ajuda, você não vai perder.

É HOJE

OclimadaHotelGaleriajáéacolhedor:agaleriadearte,inauguradahá
duassemanas,ficadentrodeumaviladecasas,noJardimPaulista.Agora,
imagineque,depoisdeverasobrasemtecidobordadodeRenatoDibeas
esculturasemcerâmicasdeRichardCalhabéu,vocêpodesersurpreendido
comumdoce.Podeserumpudimouatéumalgodãodoce,paratrazeruma
lembrançaaindamaisacolhedora.ÉoprojetoArtGourmet:os'agrados',
elaboradospelochefFredericoBarroso(doLeVin/Figurati),variamacada
diaenãotêmhoracertaparaseremservidos.Olugarcertovocêjásabe.
Agora,ésótorcerparaestarlánahoracerta.
R.Min.RochaAzevedo,830,casa3,Jd.Paulista,3063-1562.11h/19h
(sáb.,11h/18h;fechadom.e2ª).Grátis.Até3/3.
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TEM MALFATTI?

Ou pode ser amanhã. A gente nunca sabe ao
certo quando tudo que indicaremos aqui para
você vai acontecer. Mas queremos você lá

Umterraçoemumacasano
centrodeSãoPaulo,cerveja
barata,umprojetor,uma
parede,eumfilme:esseéo
CineCentro,meiosessãode
cinema,meiofestacomos
amigos.Oevento,novíssimo,
sóteveumaedição,emquefoi
projetado‘SobreCafée
Cigarros’,deJimJarmusch.Mas
osorganizadoresjáplanejam
umretornoparaopróximo
domingo.Ouooutro.Mais
informaçõesnoFacebook:
on.fb.me/cinecentro
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DOCES FORA DE HORA

Um ano tem 365 dias,
5h 48 min e 47s.

É para compensar esta
diferença que, a cada

quatro anos, um dia
adicional é colocado no

mês de fevereiro

POR QUÊ?

NoFiorana,pequenorestaurante
italianoqueabreapenasnosdias
desemanaesomenteparao
almoço,ospratosmaisaclamados
sósãopreparadosdevezem
quando.Éocasodo‘Malfatti’,
massarústicadericotaeespinafre,
do‘VitelloTonnato’edocoelho–
umadasespecialidadesdeMario
Santoni,ochef-proprietário.Com
diacertoparaaparecermesmosó
o‘NhoquedaFortuna’(R$24),
servidotododia29.Ojeitoétorcer
paraqueSantoniacordeinspirado.
Al.JoaquimEugêniodeLima,209,
BelaVista,3283-0442(40lug.).
11h30/15h(fechasáb.,dom.efer.).


