


O Polo Copacabana mais Leme foi criado em 2009 por um grupo de empresários 
de gastronomia, turismo e cultura do bairro de Copacabana, para promover a cultura 
e a integração entre moradores e turistas. 

!
Projetos destinados a revitalização ( Lido Art Deco ), valorização do bairro ( O Lido é 
Lindo, Outros Ângulos ), datas especiais ( O Dia Delas, Hora do Planeta, Love in 
Lido ), Cultura (Esquina Cultural ) e Gastronomia ( Festival Gastronômico Do 
Polo ), trazem mais alegria, originalidade e bem estar aos moradores e visitantes de 
Copacabana e Leme, gerando visibilidade ao Polo e colocando definitivamente o 
bairro no mapa da gastronomia e da cultura carioca. 

!
Esses projetos, somados ao Lido Festival, Cine Estrelas, O Lido Dança, O Som na 
Praça e as atividades Esportivas, formam o conjunto de atrações do Polo 
Copacabana Mais Leme. 

!
!
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Associados

 Os associados formam um grupo unido e participante nas ações culturais. 



 Com a entrada de novos associados, a tendência é crescer em direção ao posto 6, por 
enquanto o Polo  esta presente da Rua Santa Clara ao  Forte do Leme.



!
No Escurinho do cinema em vez de poltrona, cadeira de praia. Sob a cabeça 
estrelas no céu, pelas areias e calçadão, pipoca e refrigerante. 

O Polo coloca a magia do cinema na praia do Leme e Copacabana. Uma 
programação com brincadeiras, pipoca e prêmios para crianças e adultos,  com a 
companhia  nem sempre silenciosa do mar.

Na programação, campeões de bilheteria e os grandes documentários, com 
presença de autores e atores, debatendo sobre bastidores e a produção do filme.




Certificados pela Lei Federal e municipal



O Lido Festival, é um festival de música, livre e sem rótulos, onde 
se encontrarão o Jazz, Blues,  a música instrumental brasileira e 
mundial.

!
O objetivo é fundir a musica instrumental, MPB, Jazz e o Blues do 
Brasil e do mundo, com apresentações gratuitas de artistas 
consagrados e novos talentos que abrirão os shows principais e se 
apresentarão nos palcos aternativos montados pelas esquinas do 
Polo.

 

O Lido Festival também terá debates, oficinas de instrumentos 
musicais e home studio, oferecidos gratuitamente para quem se 
inscrever no site do festival ou diretamente em pontos pré 
definidos.


Lido Festival





OLidoDança
O Lido Dança é um festival de caráter competitivo, aberto a participação de 
Cias / Grupos e Bailarinos Independentes de todo território brasileiro e / ou 
exterior.

Serão quatro dias de realização e em diferentes pontos: na Praça do Lido, em 
Copacabana, onde será montada a tenda principal, Leme e em seu entorno, 
que receberão palcos alternativos.

 

O objetivo do projeto é valorizar, difundir e estimular os talentos da dança no 
Brasil, equilibrando e propiciando a integração artística e cultural entre 
dançarinos, professores, bailarinos profissionais e amadores, além de envolver 
o público, e de uma forma geral, amantes da dança.

 

Além das competições, serão realizados grandes espetáculos gratuitos para o 
publico, apresentando Cias profissionais e desenvolvendo várias atividades 
paralelas. 

A programação contará com um Fórum de Debates, onde artistas, críticos e 
profissionais da área serão convidados para discutir os novos rumos da dança 
no país, oferecendo assim mais conhecimento e aprimoramento aos 
bailarinos, além da possibilidade de revelar novos talentos brasileiros.






. 

Sabores de Rua   
Os “Chefs”, receberão o desafio de criar receitas para destacar pratos de 
comidas de rua. Carnes ganham versões em sanduíches, cachorros quentes, 
pastéis, croquetes e até pipoca ganham releituras sofisticadas para encantar os 
mais exigentes paladares e enriquecer cada vez mais a já celebrada comida de 
rua. 

!
Sabores da Casa 
Cada restaurante do Polo criará uma receita especial, de acordo com a 
especialidade da casa. Além do cuidado no preparo, o preço  será mais um 
grande atrativo para os clientes visitarem todas as casas.

!
Esquina Cultural 
Malabaristas, estátuas vivas, grafiteiros, caricaturistas, dançarinos e músicos 
dos mais variados estilos mostrarão seu talento nas esquinas a turistas, 
moradores e frequentadores da região. 

!
!

Festival Gastronômico

      O Polo não poderia deixar de fora sua especialidade: A gastronomia. Em todos os eventos do Polo, os 
restaurantes e bares associados apresentarão ao publico suas especialidades gastronômicas a 
preços populares. 


      Além disso, as ruas de Copacabana e Leme estarão integradas com oficinas de pratos populares, 
sobremesas, degustações, livros sobre gastronomia, tendências e novidades do setor gastronômico 
e diversas atrações culturais
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