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MCB promove o lançamento do livro “Antonio Maschio fugiu de 
seu destino”, de Margarida Cintra Gordinho  

 

 
 

9 de setembro às 19h30 – Entrada Gratuita 
 

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, realiza o 
lançamento da publicação “Antonio Maschio fugiu de seu destino”, da cientista social e escritora 
Margarida Cintra Gordinho, no dia 9 de setembro, quarta-feira às 19h30, com entrada gratuita. 
Patrocinado pela Prodesp, Banco Itaú e Imprensa Oficial e produzido pela Editora Marca D’água, o 
livro conta, em primeira pessoa, a vida e obra do ator e produtor cultural Antonio Maschio, cuja 
trajetória perpassa um importante momento cultural e político em São Paulo. O preço de 
lançamento é de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
 
Margarida Cintra Gordinho e o próprio Antonio Maschio, falecido em 2013, trabalharam juntos 
nesta memória sentimental com histórias contadas pelo biografado e depoimentos de amigos 



como Fernanda Montenegro, Irene Ravache e Maria Bonomi, mostrando como ele escapou de seu 
destino com criatividade e alegria. Com apresentação de Fernando Henrique Cardoso, são 144 
páginas ilustradas com imagens do acervo de Maschio e trechos de matérias jornalísticas.  
 
A publicação destaca histórias do Spazio Pirandello, bar e restaurante na Rua Augusta, fundado por 
Maschio, que ficou famoso por ser ponto de encontro de artistas e intelectuais. “Há pessoas que, 
suavemente, sem que a gente perceba, vão tecendo relações, vão espargindo momentos de beleza 
e, de repente, são capazes também de tomar partido, defender causas e ajudar a criar esperança. 
Antonio Maschio era desse jeito”, revela Fernando Henrique Cardoso.    
 
“Antonio Maschio foi meu amigo e querido. Resolvemos juntos que ele conduziria o texto, escrito 
na primeira pessoa, ampliando o alcance da memória”, afirma Margarida Cintra Gordinho sobre a 
elaboração do livro. “A morte veio quase ao fim das entrevistas. Amigos escreveram participações. 
Havia que resolver o tratamento sobre o amigo, as muitas matérias jornalísticas sobre ele, sua 
alegria, entusiasmo, generosidade e a importância cultural que imprimiu ao seu destino. Este é o 
livro dele, de seus amigos, do Spazio Pirandello e de um momento paulistano quando os armários 
se abriram, a política interessava a todos e as tribos se misturaram.”  
 
Sobre Antonio Maschio 
Antonio Maschio foi ator e produtor cultural nascido em São José do Rio Preto e morador de São 
Paulo desde 1954. Junto com Wladimir Soares, fundou o Spazio Pirandello, misto de bar e 
restaurante que foi um efervescente ponto de encontro dos anos 1980, onde eram vistos o então 
senador Fernando Henrique Cardoso, o escritor Ignácio de Loyola Brandão, o ator Paulo Autran, 
entre outros. Entre os anos 1990 e 2000, Maschio foi diretor de atividades culturais da Fundação 
Memorial da América Latina e assessor especial da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. 
Nos anos 2000, durante a gestão de Adélia Borges no Museu da Casa Brasileira, apresentou edições 
consecutivas da cerimônia de premiação do Prêmio Design MCB. 
 
Sobre Margarida Cintra Gordinho 
Margarida Cintra Gordinho, cientista social formada pela Universidade de São Paulo, foi técnica do 
Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo e do Patrimônio Histórico da 
Eletropaulo. É fundadora e dirigente da Editora Marca D’Água. 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o único 
do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional e 
internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destaca-se o Prêmio Design Museu da 
Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um inventário sobre 
as diferentes tipologias de morar no país. 
 
SERVIÇO 
Lançamento do livro “Antonio Maschio fugiu de seu destino” 
9 de setembro às 19h30 - Entrada gratuita 
 
Valor promocional do livro no lançamento: R$ 50,00 
 
Local: Museu da Casa Brasileira - www.mcb.org.br    
Av. Brig. Faria Lima, 2705 - (11) 3032.3727/ (11) 3026.3900 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos 

http://www.mcb.org.br/


Gratuito aos sábados, domingos, feriados e aberturas noturnas 
 
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br  
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Filipe Bezerra - (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 
 
Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Jamile Menezes – (11) 3339-8243 | jmferreira@sp.gov.br 
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