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De 1959 até o final da década de
70, o município de Arcos experimen-
tou uma transformação social e cultural
movida pelas tendências mundiais de
entretenimento. Os pontos de diversão
antes restritos a uma determinada eli-
te cederam lugar aos despojados bares
e discotecas, proporcionando alterna-
tivas de lazer para vários gostos. Ao
tradicional Clube Social, somaram-se
opções de ambientes mais acessíveis,
como o Restaurante e Lanchonete Tio
Patinhas, a popular Lanchonete e Dan-
ceteria Varanda, e os alternativos e
vanguardistas Zeppellin e Chalé.

O Clube Social foi o primeiro espa-
ço de entretenimento da cidade, aber-
to ao público em 1959 pelos amigos
Clóvis Veloso da Silva, Alaor Vilela e
Roulien Ribeiro de Lima. De acordo
com Roulien, o lugar, batizado inicial-
mente de “Arcos Recreativo Clube”,
foi criado para suprir a ausência de
locais de lazer em Arcos.

Localizado no segundo andar do
prédio em que fica o Bradesco, o Clube
Social era propício a todo tipo de fes-
tividades, como aniversários, casamen-
tos e até bailes de Carnaval. Durante a
semana, havia a “Hora Dançante”, que,
na verdade, eram duas horas em que se
tocavam principalmente bolero, valsa

e samba.
As noites de sábado eram agitadas

com a presença de grandes personali-
dades da música brasileira. “Todas as
bandas que tocavam eram famosas. O
pessoal era muito exigente, por isso
tínhamos de caprichar. Trouxemos o
Casino de Sevilha, uma orquestra ar-
gentina que fez muito sucesso, e a
Gretchen”, lembra Clóvis Veloso. Ape-

Délcio Ribeiro, proprietário do ‘Varanda’, bar e discoteca de sucesso
na década de 70
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Conheça alguns dos espaços de
entretenimento que marcaram a vida
social de Arcos

sar do conservadorismo cultural da
época, ele observa um fato curioso: no
bar do Clube Social era possível com-
prar “lança-perfume”, substância hoje
proibida no Brasil.

Pedro Rocha, de 78 anos, foi um

dos freqüentadores assíduos da “Hora
Dançante”. Ele conta que o pessoal ia
ao Clube Social para dançar e encon-
trar os amigos. “Colocava-se 12 discos
na radiola e era o suficiente para a noite
inteira”, afirma. Naquela época, Arcos

era uma cidade essencialmente
agrária, onde só havia três carros.
Os outros veículos eram caminho-
netes, mais apropriados para fa-
zendas.

Apesar de Clóvis não saber
com precisão até quando o Clube
Social manteve-se aberto, ele
acredita que tenha sido até mea-
dos dos anos 70, época em que a
sociedade entre os amigos foi
transferida para outro local e tor-
nou-se o clube que se tem hoje na
cidade.

TIO PATINHAS/VARANDA
Ao perceber a necessidade de

um ambiente para o entretenimen-
to familiar em Arcos, os irmãos
Délcio e Geraldo Cândido Ribeiro

(Catitu) lançaram, em 1973, o “Tio
Patinhas”. O espaço, concebido para

ser lanchonete e restaurante, posterior-
mente abrigou uma discoteca.

Délcio lembra que, na época, mu-
lheres não entravam em bares. Para
quebrar o tabu, distribuiu cortesias aos
colegas para que pudessem ir com as
esposas e os filhos à inauguração do
“Tio Patinhas”. “Foi um sucesso de
público. Havia um cantor e um violinis-
ta que animava o pessoal aos domin-
gos, logo depois da missa matutina, já
que o Tio Patinhas fica em frente à
Praça Central, onde se localiza a Igreja
Matriz”, explica.

O nome foi escolhido simplesmente
porque Délcio tinha como passatempo
ler revistas em quadrinhos. Um amigo,
então, sugeriu a idéia de homenagear
um dos personagens mais famosos dos
Estúdios Disney: Tio Patinhas. “Aca-
bou ‘pegando’, porém, depois tive que
retirar o ‘s’, por causa dos direitos
autorais, apesar de todos ainda falarem
o nome no plural”.

De acordo com Délcio, o “Tio Pa-
tinhas” tornou-se muito prestigiado
devido à localização, afinal, o movi-
mento da cidade convergia para a Praça
Central, já que os bairros não eram
auto-suficientes e as opções de lazer se
concentravam no centro da cidade.

Por volta de 1980, Délcio desenten-
deu-se com o irmão e resolveu empre-
ender o próprio negócio, criando o Bar
e Discoteca Varanda, nome que explica
a arquitetura do estabelecimento. O
local tornou-se tão badalado que, no
horário de abertura, às 20 horas, já
havia fila para entrar.

Era o auge das discotecas. Às quar-
tas, sextas, sábados e domingos, dias
em que o “Varanda” funcionava, o
pessoal saía para dançar ao som de
Madonna, Michael Jackson, Cazuza,
Gênesis e outros. O movimento só ter-
minava à meia-noite.

Hoje, ambos os locais permanecem
na ativa, porém, sem o mesmo brilho de
outrora. O “Tio Patinhas” preserva o
nome, mas não é mais lanchonete e
restaurante. No entanto, promovem-se
festas com Djs no local, que hoje tam-
bém é chamado de “Porão”. Já o “Va-
randa” é um bar freqüentado essenci-
almente por homens.

ZEPPELLIN
Nesta mesma vertente dançante,

surgiu em 1979 o Bar e Discoteca Ze-

A fachada do ‘Varanda’ é a mesma de
outros tempos
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pellin, de propriedade de Marcos Viní-
cius e Elmo Soraggi. O Zepellin situ-
ava-se na Avenida Governador Valada-
res, no segundo andar de um prédio que
se mantém na mesma estrutura colonial
até hoje, ao lado da Oficina do Pastel.

De acordo com Elmo, o bar/disco-
teca era formado por uma pista de dan-
ça, um terraço, onde se podia descan-
sar e bater papo, e ainda um scotch bar
que vendia petiscos, frios e vinhos.

Marcos Aurélio Soraggi (Lelo), ir-
mão de Elmo, lembra que a época ficou
conhecida como o “tempo das brilhan-
tinas”. “As boates só tocavam John
Travolta”, diz. Sandra Soraggi, espo-
sa de Lelo, conta que os jovens saíam
exclusivamente para dançar, porque era
uma época em que as discotecas “es-
touraram” no mundo. “Os homens usa-
vam calças sociais pretas, camisetas
brancas com suspensórios coloridos e
sapatos com bicos bem finos”, comenta
a arcoense, que diz que o Zeppelin
marcou a história da vida social na ci-
dade por ter sido a primeira boate de

Arcos com aspectos físicos de uma
autêntica casa noturna.

O nome da discoteca veio da ban-
da de rock progressivo Led Zeppellin,
que inovou o cenário musical na déca-
da de 70 com seu vocal agudo e guitar-
ras distorcidas.

De acordo com Elmo, o espaço
manteve-se aberto durante pouco tem-
po, de seis meses a um ano.

CHALÉ
Outro barzinho que também fez

sucesso na época, por sua originalidade
e aspecto vanguardista e underground,
foi o “Chalé”, também de propriedade
de Elmo Soraggi. O local funcionou
por aproximadamente três anos. Era um
espaço apropriado para reuniões entre
amigos nos finais de tarde. Uma espé-
cie de ponto de encontro.

O Chalé ficava na Avenida Gover-
nador Valadares. A iluminação era su-
ave, e os bancos e mesas, rústicos.
Transmitia a sensação de bem-estar e
descontração aos freqüentadores.

Clóvis Veloso foi um dos fundadores
do Clube Social

Vista lateral da Praça Central em 1970, lugar de grande movimentação na época


