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Alberico Campana. Empresário italiano
da noite carioca, aos 90 anos
Dono de casas noturnas importantes como Little Club, Bottle’s Bar, African Bar e
Plataforma, ele começou a vida no Rio trabalhando como garçom e logo trouxe toda a
família para a cidade

Nascido na pequena cidade italiana de Ascoli Piceno, na Região das Marcas, a duas horas e meia de Roma,
Alberico Campana embarcou em um navio aos 18 anos com destino ao Rio de Janeiro, onde começou
trabalhando como garçom. À medida que a vida melhorava e ele ganhava mais dinheiro, trouxe a família para
o Brasil, incluindo sete dos oito irmãos (um já havia morrido na Itália). Entre os anos 1950 e 1960, abriu com
seu irmão Giovanni Campana as boates Little Club e Bottle’s Bar, no Beco das Garrafas, em Copacabana. As
casas acabariam conhecidas por serem redutos de grandes artistas da época ligados à Bossa Nova, como Elis
Regina, Miele, Ronaldo Bôscoli, entre outros.

Empreendedor. Alberico Campana em frente à churrascaria Plataforma, no Leblon
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— O Alberico foi muito importante para muita gente. Ele abriu as portas para pessoas do calibre de Elis
Regina e Simonal. Era muito meu amigo desde o Beco das Garrafas, quando me deixava entrar, mesmo eu
sendo menor de idade — lembra o jornalista e produtor musical Nelson Motta. — Fui sócio dele no African Bar,
no Leblon, em 1987. Anos depois, abrimos outra filial na Lagoa. Os palcos do Alberico eram os menores do Rio
de Janeiro, mal cabiam os músicos em cima. Ele também fez o maior sucesso em Nova York, quando abriu o
Plataforma e introduziu o sistema de rodízio por lá. Era uma pessoa extremamente adorável, muito engraçado
e divertido.

O escritor Ruy Castro conta que, em 2013, quando começou a trabalhar no livro “A noite do meu bem”,
sobre o samba-canção, a primeira pessoa que entrevistou foi Alberico.

— O Little Club começou como um templo do samba-canção, em 1954, e foi o palco de Dolores Duran, Tito
Madi, Doris Monteiro. Depois é que se converteu em reduto da Bossa Nova. E por que essa pressa toda de
minha parte? Porque eu sabia que Alberico era um informante fundamental e tinha medo de perdê-lo. Telefonei
para ele, passamos uma tarde juntos na Plataforma, e pude me privilegiar de sua fabulosa memória. Alberico
se lembrava da formação do conjunto que acompanhava cada cantor, do nome e da bebida favorita de cada
frequentador e da composição de cada prato que servia em sua minúscula boate. Com ele, morre um arquivo
da noite carioca — conta Ruy Castro.

AMIGO DOS CLIENTES
Em 1979, Alberico Campana abriu, com outros sócios, a churrascaria Plataforma, no Leblon. O local era um

dos preferidos de Tom Jobim, que tinha até uma mesa cativa e era fã do pão de queijo. Os pratos mais
tradicionais eram o baby beef com miolo de alcatra, o steak ao sal grosso e a paleta de cordeiro.

— Uma vez meu pai perguntou: “Tom, o que você viu em mim? O que quer de mim?”. Ele disse: “Quero
você, meu amigo desinteressado, que não me pede nada”. Eu estava na mesa — lembra Tiziana Campana,
filha de Alberico.

O Plataforma funcionou como restaurante até setembro de 2015 e como casa de shows até abril deste ano.
Em 2010 e em 2014, os sócios entraram com pedido de demolição do estabelecimento, que, no entanto,
continua de pé, mesmo fechado.

— Ele não foi um grande administrador de empresas. Era um sonhador. Dinheiro era para manter a família,
mas o Plataforma foi o triunfo dele, a joia da rainha. Cuidou até o final de todos os clientes. Ele dormia e
acordava no trabalho. Eu tive tive pouco do pai que fica em casa ou brincando na pracinha. Cresci na cozinha
dos restaurantes. Eram a paixão dele — conta Tiziana, lembrando que tinha um pai amoroso. — Quando eu era
criança e sentia dor de dente, ele dizia que podia me curar. Pedia para colocar a cabeça na mão dele. Eu
botava e adormecia.

Alberico Campana sofria do mal de Parkinson há aproximadamente cinco anos. Com o agravamento da
doença, passou a morar com a filha, na Gávea.

— Foi um ano e meio maravilhoso. Minha filha era o momento de lucidez dele. Ela dizia que o avô ficava
lindo sem dentes e não entendia por que ele usava dentadura — diz Tiziana.

O empresário morreu na madrugada de segunda-feira, na Clínica São Vicente, na Gávea, aos 90 anos. Ele
havia sido internado no sábado depois de sentir dores na barriga. Após uma radiografia, foi detectada
pneumonia. Ele deixa dois filhos e três netos.

— No dia seguinte, quando voltei para visitá-lo, ele me disse “é hoje”. Às 4h, se foi — disse Tiziana.
O corpo de Alberico Campana será velado amanhã, a partir das 9h, no Memorial do Carmo, no Caju. A

cremação está marcada para as 15h.
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