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Vista do Morro do Vidigal,
zona Sul do Rio, sede do grupo
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Grupo expõe trajetória
de formação de artistas
em comunidade carioca
texto Bianca Guimarães
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Os fundadores Fernando da Costa, Guti Fraga, Zezé Silva, Fred
Pinheiro e Luiz Paulo Corrêa comemoram o sucesso da mostra
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