O centro de São Paulo h á 100 anos
Jacques Le Goff, o grande historiador francês, costuma dizer que há muitas
igualdades entre a cidade contemporânea e a medieval. Por quê? Porque as
funções são assemelhadas e a cidade se estabelece como um centro de poder,
não apenas econômico mas geral. Há uma identidade das pessoas com o núcleo urbanizado, cada uma se insere neste espaço para cr iar, lutar, trabalhar,
festejar, estudar, enriquecer, crescer, rezar, etc. A cidade não é mais propriedade individual mas sim o conjunto destas individualidades, é o núcleo habitável
onde as relações serão cada v ez mais globalizadas: em primeiro lugar dentro
da própr ia cidade e, em segundo, entre as cidades que se reconhecem como
tais. É o lugar da sociabilidade e do anonimato, do imaginár io e da idealização.
Pode até ser motivo de orgulho, de ufanismo... A cidade tem esse poder: o de
ser “urbana”. O vocábulo vem do latim urbs e todos os demais relacionados à
ela tem a v er com civilização, limpeza, elegância e cultura.
É interessante notar que as cidades medievais européias se for taleciam
com a instalação do culto religioso, através da construção das Catedrais (em
detr imento das Abadias, de for te caráter rural) e da “cultur a da cultura”, com o
surgimento das Universidades, onde estudantes e professores representavam
um enorme mercado consumidor.
São Paulo, nossa cidade, também nasceu de um ato educativo e missionário pois em 1553 um grupo de jesuítas chegava ao Planalto de Piratininga, vindo
do litoral, e funda va, na colina cercada por dois rios _ Anhangabaú e Tamanduateí _ o Colégio Real de São Paulo de Pir atininga para cristianizar os “primitivos”
habitantes do lugar. À semelhança das cidades medievais este núcleo de povoamento er a cercado (para proteção dos ataques de índios agressivos) e administr ado por um conjunto de cidadãos. Da escola primitiva para um núcleo urbanizado f oram necessários alguns séculos.
Até o século XIX a expansão urbana ficou limitada à chamada colina histórica, com pequenos avanços para o norte (até o Convento da Luz), sul (Largo
da Glór ia), leste (Largo da Concórdia) e oeste (Largo do Arouche). Por quê?
Para esta pergunta há muitas respostas. Talvez não houvesse gente suficiente
par a permitir esta expansão; talvez os habitantes concentrassem suas atividades em área administr ada pelo Conselho de Vereadores (desde 1560); talvez
porque houvesse constantes ataques de índios e a proteção que o cercamento
oferecia deter minava seu confinamento ou talvez São Paulo fosse totalmente
ignorada no plano de colonização portuguesa por estar muito distante da área
litorânea. Quem sabe? O fato é que os habitantes eram obrigados a produzir
pr aticamente tudo que consumiam. Os dados disponíveis do século XVII dão
conta que havia cerca de 3.000 pessoas em São Paulo. As grandes modificações urbanas passam a acontecer no período imperial e com a ascensão de
São Paulo à capital da Província. Com a cr iação da Academia de Direito (1828),
que trará à cidade massa estudantil (à semelhança das cidades medievais),
haverá um incremento das atividades culturais e de mercado.

Expansão da cidade de São Paulo entre os séculos XVI e XIX, segundo
Aroldo de Az evedo.
(AZEVEDO, Aroldo de. São Paulo, cidade tentacular. Paulistânia. São Paulo,
n o 38, 13-15, jan.-fev. 1951.)

No século XIX havia algumas ruas recentes, como as atuais Líbero Badaró e Florêncio de Abreu, apesar de serem caminhos tão antigos quanto a cidade. Já são
20.000 os habitantes de São Paulo em 1840. A área central, arruada, e contando com os edifícios púb licos e privados mais significativos _ Academia de Direito, Con vento
de São Francisco, Convento de São Bento, Convento do Carmo e Palácio do Governo _ ainda estava cercada por chácaras e sítios. Para chegar aos diversos arredores
da cidade ha via transpor te. Mas que transpor te! Os primeiros bondes, introduzidos em 1872, eram puxados por burros. Até o final do século XIX, com a grande imigração
estrangeira, São Paulo não oferecia muitos atrativos. Cidade mal iluminada, suja, sem saneamento. As famílias mais abastadas com cer teza preferiam per manecer em
suas faz endas a vir para uma cidade insípida, sem confor to... As benfeitorias como esgoto, energia elétrica, água encanada, ser viços urbanos variados, teatros, etc.
propiciaram a residência definitiva dessas famílias. São Paulo adquiria ares europeus...
Do antigo centro da cidade, com a construção do Viaduto do Chá em 1892, pulamos para o outro lado do Vale do Anhangabaú. Aliás, diga-se de passagem, era um
imenso impedimento geográfico... Esta expansão possibilitou o acesso às atuais ruas Barão de Itapetininga, 24 de Maio, 7 de Abr il e à Praça da República.
As profundas transformações econômicas e sociais decorrentes do sur to econômico do café fizer am crescer a população. Em 1890 er am 70.000. E em 1900,
240.000 almas! Só o fluxo mig ratório tr azia milhares de italianos, espanhóis e portugueses para a capital fazendo prosperar o pequeno comércio, propiciando a melhoria
da ag ricultura e dotando São Paulo de um pequeno parque industr ial. Vários bairros próximos ao centro tornar-se-ão bairros operár ios por excelência.
Mas vamos parar por aqui. Afinal de contas nossa exposição procura mostr ar o centro da cidade do final do século XIX, em evolução. Lembramos que em 1898 foi
criado o Poder Executivo, representado pela figura do Prefeito Municipal, que deveria comandar a adequação de São Paulo às novas mudanças . Nosso pr imeiro prefeito
foi o Conselheiro Antônio da Silva Prado, pertencente à elite cafeeira e com interesse em bancos e indústrias, que administrou a cidade por 12 anos, de 1899 a 1910.
Procedeu a uma sér ie de alargamentos e retificações das ruas principais , arborizando ruas e avenidas. É de sua época a aber tura da Avenida Angélica, principal via de
acesso ao bairro de Higienópolis; a implantação da primeira linha de bondes elétr icos _ ligando o Largo de São Bento à Barra Funda (onde residia o Prefeito!) em 1900
e a construção do mais famoso teatro, o Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, inaugur ado em 1911.
Da cidade da Avenida Paulista, com seus casarões... chegamos à cidade que se moderniza, que procura seus próprios caminhos e que se auto-intitula moder na.
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O Triângulo há 100 anos
Formado por três r uas _ São Bento, Direita e Quinze de Novembro _ o
pr imitivo centro comercial de São Paulo, tradicionalmente chamado Triângulo,
só começou a se delinear em meados do século passado.
Os primeiros sinais exter nos da paulatina especialização funcional da área
centr al da cidade foram, seguramente, a instalação de toldos nas entradas
das modestas lojas da Rua Direita e os artigos à venda expostos às por tas
das casas de negócio. Adaptadas às estreitas portas dos edifícios de taipa,
surgiram também as primeiras vitrinas. Entre os mais antigos exemplares se
achavam cer tamente as instaladas na Confeitaria do Leão, estabelecimento
situado na esquina da Rua do Comércio (Alvares Penteado) com a Rua da
Quitanda e inaugurado em 1862.
Grandes mudanças econômicas e sociais sucederiam na cidade com o
funcionamento da ferro via Santos - Jundiaí (1867) e com o conseqüente
surto econômico do café, ocorr ido no último quartel do século XIX. Transformações ainda maiores seriam desencadeadas dur ante o febricitante período do Encilhamento (1890), quando o dinheiro “era uma espécie de água”,
no dizer de um contemporâneo. Indicadores da incipiente ver ticalização do
Centro, vistosos edifícios de três andares passaram a brotar de uma hora
par a outra. Com fachadas muito decoradas, substituíam as grosseiras e
velhas casas de taipa e seus telhados de profundos beirais.
As construções recentes, executadas com técnicas construtivas modernas (alv enaria autoportante de tijolos, combinada com eventuais elementos
metálicos de sustentação) e linguagem arquitetônica atualizada (Ecletismo),
iam conferindo à cidade uma roupagem de acentuado gosto europeizado.
Mas toda essa renovação edilícia estava fundamentada numa arcaica estrutur a urbana, de remota origem colonial.
As vias públicas do Centro desse tempo permaneciam estreitas e tortuosas, percorridas por morosos bondinhos tirados a burros, atrás dos quais se
formavam às vezes longas filas de tílburis de aluguel, e nos trechos mais largos
viam-se quiosques-botequins, cujos dias no entanto já estavam contados.
Esses fatos todos caracterizam os anos de 1890 como uma etapa muito
bem definida no prog ressivo controle do espaço urbano exercido pelas camadas sociais hegemônicas de então, preocupadas com a defesa de seus interesses econômicos. Etapa essa que seria logo super ada pelas enérgicas e dinâmicas administrações dos pr imeiros prefeitos paulistanos, Antônio Prado e Raimundo Duprat (1899 - 1914).
A par tir daí passará o Centro a sofrer contínuas remodelações. E o objetivo dessas intervenções será não só a introdução de inovações técnicas (transpor te coletivo movido à eletricidade e expansão da luz elétrica), mas também
a racionalização da estrutura urbana existente (alargamentos e retificações
viár ias e criação de um anel contor nando o Centro). A valor ização fundiária
das propriedades localizadas na área central advirá, por sua vez, dos ambiciosos projetos de embelezamento urbano então implementados , tais como, a
criação do Parque do Anhangabaú e aber tura da Praça da Sé.

Vista da Rua Direita, em direção ao
Largo da Sé. As lojas de tecido ocupavam
então os térreos dos sobrados de taipa. Os
artigos à venda, inclusive os “balões” usados para entuf ar as saias, aparecem pendurados por meio de ganchos de ferro às
portas dos estabelecimentos comerciais .

Local: Rua Dir
eita
Direita
Data: c. 1862
Autor: Augusto Militão de Azevedo
(atribuição).
Fonte: DIM
Foto: 64E

Militão fotog rafou a Confeitaria do Leão
na época de sua inauguração. Notem-se as
vitrinas ocupando antigas por tas e a decoração ingênua desse estabelecimento, certamente tido então como muito elegante.

Local: Rua do Comér
cio (atual Alvar es
Comércio
Penteado), esquina da Rua da
Quitanda
D ata: 1862
Autor: Augusto Militão de Azevedo
edo..
Fonte: Biblioteca da FFAU-USP
AU-USP

As plantas em exibição
Sob o influxo do higienismo, torna-se obrigatória a par tir de 1893 a aprovação de plantas relativas a construções no vas e reformas. O objetivo principal a ser alcançado com essa medida er a assegurar um nível adequado
de iluminação e aeração aos interiores das construções. Do montante das
plantas apro vadas pelas autoridades municipais, numa época de intensa
reconstr ução, só diminuta parcela sobrevive hoje, encadernada nos grossos
volumes de Obras Par ticulares - Papéis Avulsos, depositados no Arquivo
Histór ico Municipal. Pesquisando esses documentos gráficos é possível resgatar um pouco do dia-a-dia do centro de São Paulo de cem anos atrás.
Sofisticadas construções de três pavimentos, programas de necessidades
pouco comuns, que traduzem por vezes novos hábitos da sociabilidade (teatros, boliches e frontões), reformas de velhas fachadas _ conjuntamente com o
gradual desaparecimento do uso residencial das ruas mais centrais _ dizem
muito acerca do cotidiano de uma cidade cujos habitantes adotavam um modo
de vida cada vez mais cosmopolita. A preocupação dos proprietários com a
moder nização de seus imóveis, dos comerciantes com a valorização e expansão de seus negócios, a surda disputa profissional pelo agitado mercado da
constr ução civil, travada entre os tradicionais mestres-de-obras e os engenheiros recém-chegados, são tantos outros aspectos que podemos surpreender ao
compulsar a citada documentação, da qual foram selecionados alguns poucos
exemplares para figurar na presente exposição.

Planta de localização das Galerias de
Cristal. PProjeto
rojeto de Jules Mar
tin, 1890/
Martin,
1896.
Fonte: AHMSP

Jules Martin, idealizador do Viaduto do
Chá (1889-1892) _ obra de engenharia que
permitir ia a expansão da cidade em direção ao lado oeste da cidade _, propôs em
1890 a criação de uma galeria comercial.
De grande extensão, atravessaria vár ios
quarteirões, sendo iluminada por amplas
clarabóias de vidro, a exemplo do que se
fazia nas cidades adiantadas da Europa.
A planta de localização da galeria permite observar o Triângulo de então, com
suas vias estreitas e irregulares, em que
aparecem assinalados alguns dos estabelecimentos mais conhecidos na época.

O anúncio permite visualizar, num detalhe, a fachada da Casa Fuchs, reformada em 1899. Na ocasião Augusto Fried e
Carlos Ekman, dois arquitetos estr angeiros associados, introduziram no térreo do
prédio velho em que funcionava a casa de
negócio amplas portas e vitrinas, estruturadas com elementos de ferro fundido. Conferiram desse modo uma aparência francamente moderna à sede dessa impor tante firma comercial.

Prospecto da Casa FFuchs
uchs par
paraa a
Exposição de PParis
aris em 1900
Fonte: MASP
MASP.. São Paulo onde está
sua história
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Largo São Bento

Local: Lar
go São Bento
Largo
Data: c. 1894
Autor: Guilherme Gaensly
Fonte: DIM
Foto: 169 E

Aqui se vê o Largo São Bento com a aparência adquirida nos últimos anos do século XIX. O casario de taipa existente alguns anos antes,
quando fotografado por Militão de Azevedo (1887), foi todo substituído por constr uções de três pavimentos, feitas com tijolos: à extrema
esquerda, o Hotel d’Oeste; no centro, à esquerda, o Grande Hotel Paulista, iniciado em 1888; e, à direita, o prédio onde funcionava no começo
do século XX o Hotel Rebecchino.
Os dois últimos edifícios mencionados exibiam soluções de esquina típicas do período, previstas no padrão edilício municipal em vigor: o
canto cortado, à esquerda, e o canto arredondado, à direita. Esta segunda solução propiciaria o alastramento, nas esquinas do Triângulo, de
torreões coroados com pequenas cúpulas de ardósia ou metal estampado, reforçando o ar europeizado que a paisagem urbana paulistana
vinha apresentando nos últimos tempos.
No pr imeiro plano, vemos o largo em que foi agenciado um jardim público em 1886. O g radil que o cercava, instalado no ano seguinte,
seria removido no início do século atual.
Vê-se ainda na foto um bondinho tirado a b urros, depois substituído pelo bonde elétrico (1900), e um quiosque-botequim. Essas frágeis
construções de madeira, alegremente enfeitadas com bandeirolas, prolifer avam na cidade desde a década de 1880. Seriam suprimidas nos
primeiros anos do presente século por serem consideradas feias e por prejudicarem o trânsito que se intensificava na cidade, além de
atrairem elementos da mais baixa extração social, com seu comércio barato de bebidas e petisqueiras .
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Projecto de uma casa para negocio

Uso: misto (edifício comercial
c ial e de escritórios)
Data: rrequerimento
equerimento - 4 de junho de 1892
planta - 18 de junho de 1892
Requer
ente(s):B ancoConstrutor e Agrícola de São Paulo
Requerente(s):
Construtor(es): -------------------Autor(es):cópia da planta feita porJoaquim Bejar
ano
Bejarano
Proprietário(s): B
anco Construtor e Agrícola de São Paulo, prov
Banco
provaa velmente
Ender
eço(s) original(is): rua S. Bento; esq. do lar
go do mesmo nome
Endereço(s)
largo
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:100
Dimensão da(s) planta(s): 0,60 m x 0,56 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel linho
Localização: AHM/V
ol.51, pp.. 164 e ss.
AHM/Vol.51,

Prédio de esquina, com torreão e três pavimentos,
ocupado a partir do princípio do século XX pelo Hotel
Rebecchino, hotel de segunda linha, confor me testemunhos de contemporâneos. De grande presença no
local, a constr ução só foi demolida com o início das
obras do Metrô.
Antes da instalação do hotel, a edificação foi ocupada pela Repar tição da Polícia e, no começo do século atual, no andar térreo, viam-se vários estabelecimentos comerciais, entre eles, o Petit Bazar, de Oscar
Granja Sotto Maior & Comp. (ar marinho, brinquedos ,
camisar ia, etc.).
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Frente a construir Sito no Largo São Bento no 11
LOCAL:

Lar
go São Bento
Largo

DA
DATTA:

c. 1892

AUTORES: Kowalsky e Hensler
FONTE:

KOSSOY, Boris
Boris.. Album de
aphias...
photographias
a phias... 1892

Outra vista do Largo São Bento, fotografado antes da construção do prédio de torreão em que se instalou o Hotel Rebecchino, e
cujo pedido de alinhamento remonta a 1892. Na extrema esquerda,
vê-se em seu lugar o canto do velho prédio anterior, onde funcionava
nos anos 80 a famosa casa de banhos denominada Banhos da Sereia. Na esquina, preso à parede, um combustor de gás, de bico
simples, cujo modelo havia sido adotado ainda nos anos 70.
No centro, aos fundos, observa-se a imponente sede da Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais, erguida entre 1886 e 1888.
À sua frente, parte do jardim público gradeado, com uma longa fila de
tílb uris de aluguel estacionados. Pegados à sede da Companhia Paulista podem ser vistos dois humildes edifícios comerciais , de aparência bastante destoante. Um deles, arruinado, teve sua fachada reconstr uída em 1896, conforme atestam documentos integ rantes da
coleção Obras Par ticulares- Papéis Avulsos, depositada no Arquivo
Histór ico Municipal.

Uso: comercio
c io
Data: rrequerimento
equerimento - 12 de maio de 1896
planta - 15 de maio de 1896
Requer
ente(s):Luís Consentino (assina por ele FFrrancisco Mar
condes da Sa [?] Natividade, procur ador)
Requerente(s):
Marcondes
Construtor(es): Afonso Melo, engenheiro e construtor (assinatura em planta)
Autor(es):o mesmo , prov
provaa velmente
Proprietário(s): Luís Consentino (arr
endatáriodo imóv
el)
(arrendatário
imóvel)
Ender
eço(s) original(is): Lar
go São Bento
Endereço(s)
Largo
Bento,, no 11
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50
Dimensãoda(s) planta(s): 0,69 m x 0,31 m (fachadas, em duas vias)
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel linho
Localização: AHM / VVol.132,
ol.132, pp.. 13 e ss
ss..

O arrendatário pretendia reconstr uir a fachada de um
prédio então arruinado, para qual a Intendência exigia pronta
demolição. Em forma de chalé, a modesta edificação era
idêntica a outra, localizada em lote adjacente.
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Rua São Bento
Local: Rua São Bento
D ata: 1902
Autor: Guilherme Gaensly
Fonte: KOSSOY
OSSOY,, Boris
Boris.. São Paulo
aulo,, 1900

Aspecto da Rua São Bento, uma das componentes do Triângulo. Embora bastante estreita, era a única via completamente reta
então existente no centro paulistano. Já no tempo do Império era
considerada uma das mais importantes da cidade.
Na foto, observam-se edifícios comerciais de estilo eclético havia
pouco construídos, entre eles, o da extrema direita (sede da fir ma
de Miguel Melillo), cuja planta original o Arquivo Histórico Municipal
até hoje conserva.
Na época da foto, os bondes já eram elétr icos e nas calçadas
via-se grande número de transeuntes. Nesta rua encontravam-se
várias edificações de destaque, como a sede da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a sede do Grande Hotel Rotisserie
Sportsma n, o English Bank of Rio, etc.

Local: Rua São Bento
Bento,, esquina do
Lar go do Rosário
Data: 1902
Autor: Guilherme Gaensly
Fonte: DIM
Foto: 13.884 NrF

Na passagem do século, o estreito Largo do Rosário, considerado o coração da cidade, o ponto mais
elegante e alegre, era reduto de pequenos grupos que
todos os dias aí se formavam para comentar mexer icos e novidades. À volta, concentr avam-se o comércio fino e as confeitarias mais concorridas.
Ao longo da Rua São Bento, podiam ser notados
edifícios de recente construção e estilo arquitetônico
bastante moderno, como o da extrema esquerda, então ocupado pela Chapelaria Alberto. Erguido em 1883,
a autoria do prédio é atrib uída ao engenheiro alemão
Mateus Häussler. A seguir, a famosa Confeitaria Castelões, inaugurada em 1893, onde se reuniam brasileiros, alemães e fr anceses. A confeitaria e o prédio
vizinho, a Casa Matias, haviam sido edificados por
Rossi e Brenni, construtores associados então muito
ativos no centro paulistano.
Por esta foto, percebe-se também que os toldos
listrados, as amplas vitrinas e os letreiros iluminados
a gás constituíam por certo os símbolos mais característicos da área comercial daqueles dias.
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[Planta] de dois predios a fazer por Silva & Azevedo

Uso: misto (comer
cio, no térr
es)
(comercio
térree oo,, e r esidência, nos pavimentos superior
superiores)
D ata:rrequerimento
equerimento - 29 de janeiro de 1898
planta - 4 de fev
er
eiro de 1898 (vistoda Intendência)
fever
ereiro
Requer
ente(s): Silv
Requerente(s):
Silvaa & Azevedo
Construtor(es): Aur
elio Silv
a,prov
elmente
Aurelio
Silva,
provaa vvelmente
Autor(es): Aur
elio Silva, desenhista (carimboem planta)
Aurelio
Proprietário(s): Silva & Azevedo, prov
provaa velmente
Ender
eço(s) original(is):Rua São Bento
Endereço(s)
Bento,, no 1 e 3, esq. da rua José Bonifácio
Ender
eço(s) atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50 (fachada) e 1:100 (plantas)
Dimensão da(s) planta(s): 0,54 m x 0,33 m (fachada); 0,70 m x 0,36 m (plamtas)
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr e papel linho (fachada); nanquim sobre papel linho (planta)
aguada [cor v ermelha] (planta)
Localização: AHM / VVol.
ol. 216, pp.. 33 e ss
ss..

Projeto de conjunto arquitetônico em esquina, formado por dois imóveis e provido de canto cortado, solução prevista no padrão municipal então em vigor. Bela
fachada, dentro do Classicismo eclético.
As residências acima do térreo comercial eram dúplex
e, como de hábito, nelas se usaram clarabóias par a
melhorar a iluminação e aer ação dos interiores. No
primeiro andar, notam-se quartos e banheiros com janelas
inter nas, dando para vestíbulos iluminados por clarabóias.
Nesses vestíbulos há recortes no piso para permitir o
clareamento do térreo.
Aurélio Silva era certamente um desenhista projetista.
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Planta de Frontão Boliche para São Paulo

Uso: serviço (boliche)
Data: rrequerimento
equerimento - 20de abrilde 1898
planta - 29 de abril de 1898
Requer
ente(s):AntônioA. TTeixeir
eixeir
Requerente(s):
eixeiraa Leomil [?]
Construtor(es): G .King & Fos (informação em planta)
Autor(es): -------------------Proprietário(s): Antônio A. T. Leomil [?], prov
elmente
provaa vvelmente
Ender
eço(s) original(is): Rua São Bento
Endereço(s)
Bento,, no 63
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50
Dimensão da(s) planta(s): 0,74 m x 0,48 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto e v ermelho) sobr
(preto
sobree papel manteiga
aguada [cor v ermelha]

Construção de caráter utilitário, na qual seria empregada leve estrutura de madeira na sustentação do telhado.
Atesta a proliferação de novos usos na área central de São Paulo, no caso, com fins recreativos.
A planta, muito sumár ia, mostra a falta de preocupação com a segurança, a higiene e a comodidade dos usuár ios.
Fato que suscitou um ofício da Intendência Municipal de Polícia e Higiene endereçado ao Intendente de Obr as, solicitando
ser aquela intendência consultada antes da concessão de licença para a construção de instalação de boliches, frontões
e outros divertimentos (ofício n. 4187, de 4 de maio de 1898).
Em memorando datado de 9 de maio de 1898, o engenheiro Amar al Gama infor mou haver deferido e apro vado o
projeto de boliche da rua Moreira César, n. 63 (nome oficial à época da Rua São Bento), por não existir apoio legal para
indeferí-lo, já que se tr atava de construção não prevista no padrão municipal vigente.
Neste endereço, no príncipio do século, estava sediada a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro em belo
edifício eclético, o que nos faz supor que o boliche jamais tenha chegado a funcionar.

Localização: AHM / Vol. 216, pp.. 15 e ss
ss..
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Bazar do IIIo Sr. Gay, rua S. Bento, no 87
Novas Portas do [sic] Frente
Uso: comercio
cio (bazar)
Data: rrequerimento
equerimento - 8 de setembrode 1898
planta - 17 [?] de setembro de 1898 (visto da Intendência)
Requer
ente(s): Fried & Ekman [ar
quitetos]
Requerente(s):
[arquitetos]
Construtor(es): os mesmos
mesmos,, prov
provaa velmente
Autor(es): os mesmos (carimbo em planta)
Proprietário(s): Sr. Gay
Ender
eço(s) original(is): Rua São Bento
Endereço(s)
Bento,, no 87
Ender
eço(s) atual(is):-------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50
Dimensão da(s) planta(s): 0,35 m x 0,40 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto e vermelho) sobr
(preto
sobree papel manteiga
Localização: AHM / VVol.
ol. 216, p. 24 e ss.

Proposta de fachada nova para prédio comercial, com introdução de vãos
estruturados com peças metálicas. De autoria de Augusto Fried e Carlos Ekman, o projeto apresenta fachada de g rande sobriedade decorativa.
Carlos Ekman, importante arquiteto da época, de origem sueca, acha va-se
associado a seu amigo Augusto F ried desde 1894. Há outro projeto de autoria
de ambos nesta mesma rua, no no 83.

Planta mostrando o accrescimo de um pavimento á
fazer-se sobre as paredes da casa no 65, sita á Rua de
São Bento; propriedade do senhor Miguel Melillo
Uso: misto [livr
aria e editor
a]
[livraria
editora]
Data: rrequerimento
equerimento - 19de nov
embro de 1898
novembro
planta - 28 de nov
embrode 1898 (visto da Intendência)
novembro
Requer
ente(s):Miguel Mellilo [sic].
Requerente(s):
Construtor(es):-------------------Autor(es): -------------------Proprietário(s): Miguel Mellilo [sic].
Ender
eço(s) original(is): Rua São Bento
Endereço(s)
Bento,, no 65
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50 e 1:100 (fachada e plantas rrespectiv
espectiv amente)
Dimensão da(s) planta(s): 0,69 m x 0,64 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto
tão
(preto
eto,, azul e vermelho) sobr
sobree papel car
cartão
aguada (cor marrom, bege e cinza)
Localização: AHM / VVol.
ol. 216, pp.. 30 e ss.

Acréscimo de um andar em prédio de uso comercial, situado n uma rua
onde essa atividade se intensificava.
O lote m uito estreito e comprido, característico do Centro, impôs o uso de
clarabóias de vidro para a iluminação do interior do edifício. E isso exigiu o
recorte do piso do primeiro andar, para faz er com que a luz zenital alcançasse
o pavimento térreo.
O n o 65 abriga va a firma de Miguel Melillo, responsável pela edição do
Almanaque Melillo, onde se vendiam livros e objetos de escritório.
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Projecto de um Predio de tres pavimentos
na Rua Moreira Cezar n o 30 para o
IIImo Snr. Antonio A. Penteado

Uso: misto (armazém, no térr
térree oo,, e escritórios
escritórios,, no 1o andar)
Data: rrequerimento
equerimento - 17 de fev
er
eirode 1899
fever
ereiro
planta - 4 de fev
er
eiro de 1899
fever
ereiro
Requer
ente(s):João Lour
enço Madeir
Requerente(s):
Lourenço
Madeiraa [?]
Construtor(es): o mesmo
mesmo,, segundo planta
Autor(es):o mesmo
mesmo,, prov
provaa velmente
Proprietário(s): Antônio Álv
ar
es Penteado
Álvar
ares
Ender
eço(s) original(is): Rua Mor
eir
Endereço(s)
Moreir
eiraa Cézar
Cézar,, no 30
Ender
eço(s) atual(is): Rua São Bento
Endereço(s)
Escala(s): 1:50
Dimensão da(s) planta(s): 0,94 m x 0,67 m (planta)
0,35 m x 0,565 m (fachada)
Técnica(s) utilizada(s): cópia heliográfica em papel ferroprussiato
Localização: AHM / Vol. 251, pp.. 105 e ss
ss..

Projeto de prédio comercial e de escritórios, de três pavimentos. No armázem do térreo foram empregados elementos metálicos de sustentação para o aumento da área útil. Fachada concebida segundo o Classicismo eclético. Com entrada independente para
os escritórios, a nova construção ia substituir um prédio velho havia pouco refor mado (1895).
Madeira era provavelmente um empreiteiro de origem lusitana.
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Casa de Commercio do Sr. Jorge Fuchs
Rua Moreira Cesar no 83
Projeto [sic] de reconstrucção do [sic] frente

Uso: misto (armazém, no térr e o, e rresidência,
esidência,no 1o pavimento)
D ata:rrequerimento
equerimento - 23 de fev
er
eirode 1899
fever
ereiro
planta - 3 de março de 1899 (vistoda PPrrefeitur
a)
efeitura)
Requer
ente(s): FFried
ried & Ekman [ar
quitetos]
Requerente(s):
[arquitetos]
Construtor(es): os mesmos
elmente
mesmos,, prov
provaa vvelmente
Autor(es): os mesmos (carimbo em planta)
Proprietário(s): João Bueno
Ender eço(s) original(is):Rua Mor eir
eiraa Cézar, no 83

Exemplo de modernização de construções velhas no Centro. Refor ma
externa em edifício datado dos anos 1860/1870, de estilo neoclássico.
Substituição, no térreo, dos vãos originais por entradas e vitrinas largas,
com emprego de estrutura metálica composta de pilares e vigas. Um tipo
de inter venção corrente, à época, em lojas estabelecidas no Triângulo.
O comércio em questão era a Casa Fuchs, especializada em ar tigos
de couro, arreios , malas e objetos de fantasia.

Ender eço(s)atual(is): Rua São Bento
Escala(s): 0,02m por metro [1:50]
Dimensão da(s) planta(s): 0,40 m x 0,36 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto e v ermelho)em papel manteiga
(preto
Localização: AHM / Vol. 251, p. 116 e ss
ss..

11

Loga de Japão [sic], Rua São Bento

Uso: misto (comércio
cio,
térree o, e escritórios , no 1 o andar)
c io, no térr
Data: rrequerimento
equerimento - 6 de outubrode 1899
planta - 15 de outubrode 1899 (visto da PPrrefeitur
a)
efeitura)
Requer
ente(s):M.E.Hehl, engenheiro-ar
quiteto
Requerente(s):
engenheiro-arquiteto
Construtor(es): o mesmo
elmente
mesmo,, prova vvelmente
Autor(es):o mesmo
mesmo,, (assinatur
(assinaturaa em planta)
Proprietário(s): -------------------Ender
eço(s) original(is): Rua São Bento
Endereço(s)
Bento,, no 40 (segundo croquisexistente)
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50
Dimensão da(s) planta(s): 0,83 m x 0,48 m (planta do 1o pavimento)
eo)
0,775 m x 0,25 m (térr
(térreo)
0,46 m x 0,17 m (croquis do existente)
0,37 m x 0,32 m (fachada)
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel manteiga (fachada)
nanquim (pr
eto e azul) sobr
(preto
sobree papel manteiga (plantas)
aguada [cor v ermelha]
Localização: AHM / Vol. 251, pp.. 125 e ss
ss..

Nova sede da Loja do Japão, empório anteriormente estabelecido à Rua São Bento n. 42, de autoria de Maximilian Hehl. Hehl, de
origem alemã, era engenheiro, professor da Escola Politécnica e
futuro autor da Catedral de São Paulo.
O edifício apresenta usos que a partir de então predominaram
no Centro: comércio no térreo e escritórios no pavimento superior.
Fachada eclética com profusão de or natos, bem ao gosto da época.
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Projecto d’um prédio [sic] na rua S. Bento, no 16
Propriedade do IIIm o Snr.
Carlos de Vasconcellos Almeida Prado

Uso: misto (armazém, no térr
esidência, no 1o andar)
térree o, e rresidência,
Data: rrequerimento
equerimento - 30de dezembro de 1899
planta - 29 de dezembro de 1899 (comassinatur ado proprietário)
30 de dezembro de 1899 (com assinatur
assinaturaa doconstrutor)
Requer
ente(s):José Fernandes Pinto [empr
eiteiro]
Requerente(s):
[empreiteiro]
Construtor(es): o mesmo (assinatur
(assinaturaa em planta)

Projeto de sobrado de uso misto, com armazém, no térreo, e residência,
no primeiro andar. Deve-se notar que a par te da frente do pavimento superior
estava ocupada por escritórios não apar tados dos aposentos residenciais.
Fachada de composição digna, de autoria de um provável construtor
português com outros projetos na área durante a década de 1890.

Autor(es):o mesmo , prov
provaa velmente
Proprietário(s):Carlos de Almeida PPrrado
Ender
eço(s) original(is): Rua de São Bento
Endereço(s)
Bento,, no 16
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50
Dimensão da(s) planta(s): 0,73 m x 0,49 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto e vermelho) sobr
(preto
sobree papel linho
aguada (cor v ermelha)
Localização: AHM / Vol. 283, pp.. 14 e ss.
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Rua Líbero Badaró

Local: Rua Líbero B
adaró , esquina da
Badaró
Ladeir
Ladeiraa da São João
D ata: 1900
Autor: Fotógr
afo ignorado
otógrafo
ado
Fonte: ELETR
O PAULO. A cidade da
ELETRO
Light, 1899 - 1930.VV.1.1

À direita da imagem, perspectiva da Rua Líbero Badaró, uma das formadoras do Triângulo exterior,
que continha o Triângulo propr iamente dito. Os outros lados desse Triângulo maior er am representados
pelas Ruas José Bonifácio e Boa Vista, duas vias em que predominavam construções de mesquinha
aparência e que, conjuntamente com a Líbero, seriam alargadas em 1912 para a criação de um anel
viário a circundar o Centro.
Segundo um cronista da época, a Rua Líbero Badaró “er a um só prostíbulo varejado pela linha de
bondes que a atravessava de ponta a ponta. Mulheres dominando a rua atrás das janelas, mulheres
sentadas nos corredores das casas, mulheres às portas das ruas”... O modesto casar io existente no lado
direito desapareceria todo ele com as remodelações urbanísticas de 1912.
No centro da foto, na esquina da Rua Líbero Badaró com Ladeira de São João, vêem-se singelos
edifícios comerciais do tempo do Império. Construídos em 1888 pelo empreiteiro Joaquim F erreira
Bento, seu estilo arquitetônico despojado contrastava vivamente com os prédios extremamente or nados
que iam sendo erguidos nos pontos mais nobres da cidade.
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Planta de um predio a se construir a Rua Libero
Badaró no 31 de propriedade do Snr. Barão de Tatuhy
Uso: residência
esidência
Data:r equerimento - 19 de fev
er
eiro de 1896
fever
ereiro
planta - 19 de fev
er
eiro de 1896 (vistoda Intendência)
fever
ereiro
Requer
ente(s): TTomás
omás Ferr
ar
ommaso Ferr
ar
a)
Requerente(s):
errar
araa (assina TTommaso
errar
ara)
Construtor(es): o mesmo
elmente
mesmo,, prova vvelmente
Autor(es):o mesmo
mesmo,, prov
provaa velmente
Proprietário(s): B
arão de Tatuí
Barão
Ender
eço(s) original(is): Rua Líbero B
adaró
Endereço(s)
Badaró
adaró,, no 31
Ender
eço(s)atual(is): _______________
Endereço(s)
Escala(s): 1:50 (fachada) e 1:100 (planta)
Dimensão da(s) planta(s): 0,35 m x 0,38 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel manteiga
aguada [cor v ermelha]
Localização: AHM / Vol. 120, pp.. 113 e ss
ss..

Na per iferia do Triângulo resistia o uso residencial, aqui representado por um projeto de
casa de aluguel. Com repar tição descômoda e w.c. externo, a casa, no seu tratamento fachadístico, conservava reminiscências do Neoclassicismo (marmorizado na platibanda e bandeira
da porta em arco pleno).
O dono deste imóvel, Barão de Tatuí, casara-se com a viúv a do Barão de Itapetininga,
antigo proprietário do Morro do Chá. O lado ímpar da Líbero, no alto da encosta do Anhangabaú, entre a Ladeira de São João e a Ladeira Dr. Falcão, era ocupado por construções modestas, de aluguel, pertencentes a Tatuí. A única edificação vistosa existente na rua er a sua própria
residência apalacetada, construída (por Ramos de Az evedo no início dos anos 90) em terreno
remanescente do antigo solar do Barão de Itapetininga, pegado à cabeceira do viaduto. Todas
as suas propriedades na Líbero, então nas mãos do Conde de Prates, marido de sua enteada,
acabaram sendo demolidas com o alargamento dessa via pública, promovido a par tir de 1912.

Rua Nova de São José no 58
Uso: misto (armazém, na fr
ente,e r esidência,nos fundos)
frente,
Data: rrequerimento
equerimento - 6de setembro de 1898
planta - 14 de setembro de 1898 (visto da Intendência)
Requer
ente(s):Capistr
ano D
omingos Ramos
Requerente(s):
Capistrano
Domingos
Construtor(es):--------------------Autor(es): --------------------Proprietário(s): Capistrano
ano D omingos Ramos
Ender
eço(s) original(is): Rua Nov
Endereço(s)
Novaa de São José, no 58
Ender
eço(s) atual(is): Rua Líbero Badaró
Endereço(s)
Escala(s): 1:100
Dimensão da(s) planta(s): 0,175 m x 0,345 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel manteiga
aguada [cor vermelha]
Localização: AHM / Vol. 210, pp.. 47 e ss
ss..

Tal como o projeto anterior, exemplo de casa para fins de rendimento. Compartimentação
primária, com todos os aposentos enfileirados, interdependentes , sem a presença de circulação
diferenciada que preservasse a privacidade dos moradores .
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Rua Direita

Local: Rua Dir
eita
Direita
D ata: 1905/1906
Autor: Guilherme Gaensly
Fonte: DIM
Foto: 13.887 Nr F

Vista da Rua Direita em direção ao Viaduto do Chá, inaugurado em 1892. Nesta rua sempre havia grande
animação, com inúmeros transeuntes admirando as vitrinas dos grandes estabelecimentos de comércio a varejo: armarinhos, lojas de moda feminina, roupas infantis , joalherias, etc. Além de casas de negócio, achavam-se
instalados aí escritórios e consultórios de muitos profissionais liberais, sobretudo médicos e dentistas.
Ainda outros elementos característicos da paisagem urbana da área central podem ser observados na
foto: altos postes de ferro, empregados na sustentação da fiação aérea; luminárias de for mas var iadas, usadas
na iluminação das fachadas dos prédios comerciais, e mastros que se inclinavam sobre a rua, em que se
hasteavam bandeiras por ocasião das festas cívicas.
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Alçado da frente Rua Direita no 24

Uso: misto (comércio
esidência, no 1o andar) [?]
térree oo,, e rresidência,
c io, no térr
Data: rrequerimento
equerimento - 16de junho de 1896
planta - 17 de junho de 1896 (visto de Intendência)
Requer
ente(s):Manuel dos Reis Pinto da Rocha [empr
eiteiro]
Requerente(s):
[empreiteiro]
Construtor(es): o mesmo (assinatur
(assinaturaa em planta)
Autor(es):o mesmo
mesmo,, prov
provaa velmente
Proprietário(s): Conde de São Joaquim
Ender
eço(s) original(is): Rua Direita,
Endereço(s)
eita, no 24
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50
Dimensão da(s) planta(s): 0,55 m x 0,305 m (fachada).
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel linho
aguada [cor marrom, vermelha e cinza]
Localização: AHM / Vol. 112, pp.. 22 e ss.

Este alçado constitui documento interessante por comprovar a
renovação das fachadas dos prédios localizados no Triângulo. Composição digna, segundo a linguagem do Classicismo eclético predominante nos anos de 1880 (sem sobrecarga ornamental).
Manuel dos Reis Pinto da Rocha, construtor português, trabalhava habitualmente para o Conde de São Joaquim _ próspero negociante de origem lusa _, sendo o autor do edifício até hoje existente situado
no Pátio do Colégio,n.1, esquina da Pr aça da Sé, datado de 1888.
Por volta de 1903, no prédio cuja fachada no va é aqui mostrada
funcionava a casa de Sloper Ir mãos e o armarinho de Gregór io
Bichara e, no sobrado ao que parece, estava instalada a dentista
Deolinda Bigalke.
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Rua Direita no 5
Local: Rua Dir
eita,esquina da Rua
Direita,
Quinzede Nov
embro
Novembro
Data: 1911
Autor: Fotógr
afo ignor
ado
otógrafo
ignorado
Fonte: ELETR
O PAULO. A cidade da
ELETRO
Light, 1899 - 1930.V.1

Por meio desta foto podemos avaliar o efeito extremamente coerente do
conjunto for mado pelas construções erguidas por Rossi e Brenni no quarteirão situado entre Largo da Sé e a Rua José Bonifácio.
À e xtrema esquerda, a Far mácia Baruel, de 1897, e, a seguir , os ns. 3 e 5
da Rua Direita, ambos iniciados em 1896. Ao fundo, na esquina, edifício provido
de torreão. Contemporâneo dos demais, e até hoje existente, abrigava
primitivamente a sede da Loja Saison , que atuava no setor feminino de modas.

Uso: misto (comércio
esidências
es)
cio,
térree o, e rresidências
esidências,, nos pavimentos superior
superiores)
c io, no térr
Data: rrequerimento
equerimento - 1o de agosto de 1896
planta - 1o de agosto de 1896
Requer
ente(s):Rossi e Brenni
eiteiros de obr
as]
Requerente(s):
[empreiteiros
obras]
enni [empr
Construtor(es): os mesmos
Autor(es):os mesmos
mesmos,, prov
provaa velmente
Proprietário(s): -------------------Ender
eço(s) original(is): Rua Direita,
Endereço(s)
eita, no 5
Ender
eço(s) atual(is): Rua Direita,
Endereço(s)
eita, no 33
Escala(s): 1:25 (fachada) / 1:100 (plantas)
Dimensão da(s) planta(s): 0,395 m x 0,68 m (fachada)
0,585 m x 0,465 m (plantas)
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel linho (fachada)
namquim sobr e papel linho; aguada [cor vermelha]
Localização: AHM / Vol. 112, pp.. 24 e ss
ss..

Rossi e Brenni são os autores deste prédio, de n.5, do prédio contíguo, de n.3, e da famosa Farmácia Baruel, n.1
da Rua Direita. Com esses três projetos sim ultâneos construiram um conjunto de e xtrema coerência arquitetônica na
esquina do Largo da Sé com a rua Direita, contr ibuindo assim para criar uma nova paisagem urbana na cidade de São
Paulo, constituída de edificações de três pavimentos, extremamente ornamentadas, como então era moda.
No projeto ora apresentado o térreo é destinado a comércio (a confeitar ia de André Fasoli estava instalada neste
endereço desde ao menos 1891) e o laboratório existente nos fundos, deve ser, de fato, uma cozinha. Os outros dois
pavimentos tem uso residencial, e na planta a denominação genérica quarto escamoteia a sala de jantar e a cozinha.
Fotos da época comprovam que a f achada do edifício foi um pouco modificada na hora da execução.
Alguns anos mais tarde (1900), este prédio sofreu alterações sob a responsabilidade dos autores, para a
ampliação da Confeitaria Fasoli, então sob nova direção (Zanotta, Pellegrini & Cia.).
O edifício existe até hoje, embora completamente desfigurado.
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Projecto de um predio de tres andares na
Rua Direita no 3

Uso: misto (comércio
viço
esidências, nos pavimentos superiores)
serviço
viço,, no térr eo; rresidências
c io ou ser
es)
Data: rrequerimento
equerimento - 24 de setembro de 1896
planta - 15 de setembro de 1896
Requer
ente(s): Rossie Br
enni [empreiteiro
as]
Requerente(s):
Brenni
obras]
eiteiro de obr
Construtor(es): os mesmos
Autor(es): os mesmos
elmente
mesmos,, prov
provaa vvelmente
Proprietário(s):Sociedade de Beneficiencia Por
tuguesa (assina a planta Domingos Lour
eiro de Sousa)
ortuguesa
Loureiro
Ender
eço(s) original(is): Rua Dir
eita, no 3
Endereço(s)
Direita,
Ender
eço(s) atual(is): Rua Direita,
Endereço(s)
eita, no 25
Escala(s): 1:25 (fachada); [1:100] (plantas)
Dimensão da(s) planta(s): 0,685 m x 0,405 m (plantas)
0,44 m x 0,85 5 m (fachada)
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel linho
Localização: AHM / VVol.
ol. 112, pp.. 28 e ss.

Tal como o projeto anterior, trata-se de prédio de três
pavimentos, de uso misto. E, tal como o anterior, teve a
fachada alterada no decorrer da e xecução, confor me registram fotos da época. O imóvel é ainda existente, mas
seu frontispício acha-se bastante degradado.
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Projecto de um predio de tres andares, na Rua Direita
esquina do Largo da Sé para os III os. Srs. Baruel, Ca.
Local:

lar
go da Sé
largo

Data:

c 1898

Autor
es: Guilherme Gaensly e Lindemann
Autores:
Fonte: KOSSOY. Boris
Boris.. Album de
photographias
aphias...
a phias... 1892

Aspecto do Largo da Sé com a Far mácia Baruel ao centro, projeto e
construção de Rossi e Brenni. A edificação sintetizava o ideal estético do
Ecletismo de então. Bastante var iada, a ornamentação transcendia do plano das fachadas e, ao criar um intenso contraste de luz e sombr a, imprimia
movimento ao frontispício. Ao mesmo tempo, destacava-o das demais construções da cidade, vistas àquela altura como um casario velho, grosseiro e
de aparência extremamente monótona.

Uso: misto (farmácia, no térre oo,, e escritórios
es)
escritórios,, nos pavimentos superior
superiores)
Data: rrequerimento
equerimento - 1o - 28de outubrode 1896
2o - 9 de janeiro de 1897
planta - 24 de outubro de 1896 (no desenho da fachada)
Requer
ente(s): Rossie Br
enni [empreiteiros
as]
Requerente(s):
Brenni
obras]
eiteiros de obr
Construtor(es): os mesmos (assinatur
(assinaturaa em planta)
Autor(es): os mesmos
elmente
mesmos,, prov
provaa vvelmente
Proprietário(s): Sr. B
aruel
Baruel
Ender
eço(s) original(is): Rua Dir
eita, no 1, esquina do Lar
go da Sé
Endereço(s)
Direita,
Largo
Ender
eço(s) atual(is):-------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50 (fachada); 1:100 (planta)
Dimensão da(s) planta(s): 0,69 m x 0,58 m (fachada)
0,77 m x 0,33 m (planta)
Técnica(s) utilizada(s): cópias heliográficas em papel ferroprussiato
Localização: AHM / VVol.
ol. 155, pp.. 4 e ss
ss..

Este é certamente um dos prédios mais notáveis do período, v alorizado por densa ornamentação e por uma pequena
cúpula na esquina. Construído num ponto estr atégico, no Largo da Sé esquina da Rua Direita, suas plantas, curiosamente,
não trazem consignada a principal atividade a ser exercida no
edifício: farmácia. Demolido em 1965.
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Projecto da Casa de Negocio para o
IIImo Sr. Dr. Adolpho Gad - Rua Direita no 40

Uso: comér
cio
comércio
D ata:rrequerimento
equerimento - 7 de fev
er
eiro de 1900
fever
ereiro
planta - 16de fev
er
eiro de 1900 (vistoda PPrr efeitura)
fever
ereiro
a)
Requer
ente(s): FFried
ried & Ekman [ar
quitetos]
Requerente(s):
[arquitetos]
Construtor(es): os mesmos
elmente
mesmos,, prov
provaa vvelmente
Autor(es): os mesmos (carimbo em planta)
Proprietário(s): Adolpho Gad
Ender eço(s) original(is): Rua Floriano Peixoto
eixoto,, n o 40
Ender eço(s)atual(is): Rua Dir eita
Escala(s): 1:20 (fachada); 1:100 (plantas)
Dimensão da(s) planta(s): 0,51 m x 0,425 m (plantas)

Projeto cuja fachada se afasta da aparência da maioria das
construções da época por seu estilo medievalizante, com frontão
escalonado, à flamenga.
No térreo, lódja [sic], no andar super ior, depósito. Nesse último
piso, na parte fronteir a, havia um pequeno apartamento, sem cozinha, e o depósito era provido de monta-cargas.
Em 1903, no n.40 estava instalado o consultório de Car los
Botelho, médico (no apartamento do piso superior certamente), e
no n.40 A, a Casa Costabile, loja de calçados finos.

0,46 m x 0,34 m (fachada)
Técnica(s) utilizada(s): cópia heliográfica em papel ferroprussiato
Localização: AHM / VVol.
ol. 233, pp.. 100 e ss
ss..
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Rua Quinze de Novembro
Local: Rua Quinze de Nov
embro
Novembro
D ata: 1 a metade dos anos 1890
Autor: Fotógr
afo ignor
ado
otógrafo
ignorado
Fonte: DIM
Foto: 100 E

Vista da Rua Quinze de Novembro, tirada da Igreja do Rosário
em direção à esquina da Rua da Quitanda, ponto em que se vê a
sede do London and Brazilian Bank, projeto de E. Dukinfield Jones,
datado de 1886.
À extrema esquerda, prédio de composição neoclássica e ornamentação eclética classicizante . A fachada parece ser produto de uma reforma realizada por volta de 1884, quando o novo proprietário do edifício aí
instalou na loja Ao Cosmopolitano, segundo consta nos almanaques da
época. À extrema direita, o n. 59, sobrado de três pavimentos iniciado
em 1886 sob a responsabilidade do mestre-de-obras português José
Domingues Beleza, a quem se atr ibui a autoria do projeto.
A Rua Quinze de Novembro era a pr incipal artér ia da cidade, “a de
mais comércio e animação”, segundo Alfredo Moreira Pinto (1900).
Destacava-se pelo tráfego intenso e pelo grande número de passantes , que se comprimiam em seus estreitos passeios . P ossuía edifícios
suntuosos , construídos sobretudo nos últimos anos 90: cafés, elegantes casas de modas , joalherias e muitos estabelecimentos bancár ios.
Mantinha a animação mesmo à noite , fato que muito impressionou o
visitante acima citado.

Local: Rua Quinze de Nov
embro
Novembro
D ata: c. 1898
Autor: Guilherme Gaensly
Fonte: DIM
Foto: 104 E

Outro ângulo da Rua Quinze de Novembro, agora
em direção ao Largo do Rosário. Neste trecho podemos
notar a grande variedade estilística das construções então existentes, as quais em breve desaparecer iam sucedidas por edifícios ecléticos de aparência mais uniforme.
À extrema direita, sobrado neoclássico ocupado pela
Confeitaria de Adolfo Nagel; a seguir, um dos primeiros
prédios de três pavimentos de São Paulo, erguido provavelmente nos últimos anos de 1850. Recoberto de azulejos amarelos, sua constr ução é atribuída ao por tuguês
Caetano Ferreira Baltar. Pegado a esse edifício neoclássico, vemos um térreo com mirante em forma de chalé,
da década de 1880 certamente. A seguir, um sobrado
neo-renascentista, iniciado em 1887, e assim por diante.
Ao fundo, sempre no lado par da r ua, distinguimos:
o edifício de três pavimentos onde se estabeleceu o
restaurante Progredior, a Casa Garraux, já ampliada, e ,
finalmente, os andaimes na obra do Banco Alemão. São
esses dois últimos detalhes que permitem datar a imagem de 1898, aproximadamente.
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Projecto de uma casa de tres andares para o
III.mo Sr. Jacques Netter
Local: Rua Quinze de Novembro
Data: 1902
Autor: Fotógr
afo ignorado
otógrafo
ado
Fonte: ELETR
O PAULO. A cidade
ELETRO
da Light, 1899 - 1930.VV.1.1

Foto da Rua Quinze de No vembro tirada com ângulo
visual semelhante ao de uma outra, anterior, com a qual
deve ser comparada.
À esquerda, ver ifica-se que o prédio em que se alojava
o Ao Cosmopolitano foi substituído pela pretenciosa Galeria
Webendoerfer. Mais ao fundo, distingue-se a empena de
um sobrado de três pisos, em que se lê o nome do joalheiro
Jacques Netter.Trata-se de uma edificação erguida a partir
de 1896, cujas plantas sobrevivem até hoje, custodiadas
pelo Arquivo Histórico Municipal.

esidência, nos pavimentos superior
es)
térree oo,, e rresidência,
superiores)
Uso:misto (joalheria, no térr
equerimento - 10 de janeiro de 1896
Data: rrequerimento
planta - 30 de nov
embrode 1895
novembro
enni [empreiteiros
as]
Brenni
obras]
Requerente(s): Rossi e Br
eiteiros de obr
Construtor(es): os mesmos (assinatur
(assinaturaa em planta)
mesmos,, prov
provaa velmente
Autor(es): os mesmos
Proprietário(s): Jacques Netter
embro
novembro
embro,, no 48
Endereço(s) original(is): Rua 15 de nov
Endereço(s) atual(is): -------------------Escala(s): [1:50]
Dimensão da(s) planta(s):0,80 m x 0,66 m
sobree papel linho
Técnica(s) utilizada(s):nanquim (pr eto e vermelho) sobr
ol. 128, pp.. 57 e ss
ss..
Localização:AHM / VVol.

Mais um exemplar de prédio de uso misto, com
três pavimentos: joalheria, no térreo, e residências
independentes, nos pisos superiores.
A Rua Quinze de Novembro reunia então excelentes joalheiros: Netter (n.48), Maurício Grumbach
(n.46) e Bento Loeb (n.57).
O edifício possuia bela fachada eclética, de autoria de uma firma construtora m uito ativa na passagem do século: Rossi e Brenni.
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Plano de um 2o. andar na Casa Garraux
de propriedade do Sr. Alexandre Thiollier
a rua 15 de novembro no. 40
Local: Rua Quinze de Novembro
embro,, ns
ns.. 250
e 256
Data: 1998
Autor: Michael Rober
Robertt Alves de Lima
Fonte: DIM

Estado atual da antiga Casa Garraux. Constr uída
provavelmente nos últimos anos do Império, a edificação recebeu acréscimo de um terceiro pavimento em
1896. Como coroamento foi introduzido um curioso grupo escultór ico, de natureza simbólica, hoje não mais
existente. A fachada do imóvel acha-se bem conser vada, embor a o térreo esteja totalmente desfigurado.

el comer
cial - bazar finoe livr
aria)
imóvel
comercial
livraria)
Uso:r esidência (acréscimo em imóv
Data: r equerimento - 15de abrilde 1896
planta - 17 de abril de 1896 (visto da Intendência)
ucci e Micheli [engenheiros]
Requerente(s): PPucci
Construtor(es): os mesmos
mesmos,, prov
provaa velmente (carimbo em planta)
Autor(es): os mesmos
Alexandree Thiollier
Proprietário(s):Alexandr
Endereço(s)original(is): Rua 15 de nov embro, no 40
embro
Endereço(s)atual(is): Rua 15de nov
novembro
embro,, no 250e 256
Escala(s): [1:50]
Dimensão da(s) planta(s):0,41 m x 0,71 m
sobree papel linho
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
aguada (cor v ermelha, azul, cinza e marrom)
Localização: AHM / Vol. 128, pp.. 52 e ss.

Acréscimo residencial em imóvel comercial até hoje
existente (Z8-200-055). Livrar ia, bazar e mercearia, no térreo; objetos artísticos e cristais, no primeiro andar.
A residência destinava-se certamente ao proprietário
da casa comercial. Projetada por engenheiros italianos bem
conhecidos na época, apresentava repar tição algo confusa, com sobreposição da área social, íntima e de serviços.
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Planta do novo edificio do BRASILIANISCHE BANK
FÜR DEUTSCHLAND sita [sic] a
Rua 15 de Novembro pegada a Casa Garraux
Local: Rua Quinze de Novembro
D ata: c. 1914
Autor: Fotógr
afo ignorado
otógrafo
ado
Fonte: DIM
Foto: 113 E

Nesta imagem pode-se apreciar , à esquerda, a suntuosa
sede do Banco Alemão, já acrescida, à extrema esquerda, da
ala lateral correspondente à Rua Três de Dezembro. E, do outro lado, o prédio da Casa Garraux, cujo terceiro pavimento foi
erguido em 1896. Digno de nota é o arremate escultórico no
alto da fachada, depois desaparecido.

Uso: misto (banco
esidência, nos pavimentos superiores)
(banco,, no térr
térree oo,, e rresidência,
es)
Data: rrequerimento
equerimento - 16de fev er
eirode 1897
ereiro
planta - 22 de fev
er eirode 1897 (visto da Intendência)
fever
Requer
ente(s):Guilherme Krug & Filho
es
Requerente(s):
Filho,, ar quitetosconstrutor
construtores
Construtor(es): os mesmos (assinatur
(assinaturaa em planta)
Autor(es): os mesmos
Proprietário(s):Br
asilianische B
ank für D
eutschland
Brasilianische
Bank
Deutschland
Ender
eço(s) original(is): Rua 15de nov
embro
Endereço(s)
novembro
embro,, no 42
Ender
eço(s) atual(is): Rua 15de Nov
embro
rês de D
ezembro
Endereço(s)
Novembro
embro,, no 268 e Rua TTrês
Dezembro
ezembro,, no 34
Escala(s): 1:25 (fachada)
1:50 (plantas)
Dimensão da(s) planta(s): 0,95 m x 0,80 m (planta)
0,90 m x 0,60 m (fachada)
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel v egetal (plantas)
cópia heliográfica em papel ferroprussiato (fachada)
Localização: AHM / Vol. 176, pp.. 42 e ss
ss..

Prédio de estilo neo-românico, então em moda entre os alemães. A f achada ainda hoje subsiste parcialmente (Z8-200-056),
inserida em meio a acréscimos posteriores (corpo voltado para
a Rua Três de Dezembro, de autoria de Augusto Fried, datado
entre 1910 e 1914, e acréscimo de um terceiro andar, de 1963).
No edifício funcionava um banco , nos baixos, e havia uma
residência ocupando os dois pa vimentos superiores, provavelmente destinada ao diretor da instituição. Fachada realizada com blocos de granito la vrado; talvez um dos primeiros
exemplares, em São Paulo, inteiramente executados com esse
mater ial nobre.
Jorge Krug, filho de Guilherme, era originário de uma família alemã radicada em Campinas. Nascido nos EUA, formou-se
em Cornell em 1888.
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Prospecto da frente existente do predio pertencente
ao Senhor Nicolino Barra situado na
Rua 15 de Novembro no 12 na esquina da
Praça do Tesouro Capital
Local: Lar
go do TTesouro
esouro
Largo
Data: c. 1906
Autor: Guilherme Gaensly
Fonte: DIM
Foto: 13.879 NrF

A casa de taipa vista à esquerda da foto, então ocupada pelo
Café América, havia sido erguida em 1852 e pertencer a inicialmente a Felizardo Antônio Cavalheiro e Silva. Em 1897 o prédio
sofreu reformas para alojar um banco, mas acabou tomado por um
bar freqüentado por trabalhadores.
Na foto observa-se também a presença de gente humilde
nas ruas, entre a qual alguns vendedores ambulantes. Estes últimos seguramente tolerados por ser a região considerada fora do
perímetro comercial da cidade. No primeiro plano, à direita, embocadura da atual Rua Gener al Carneiro, que conduzia à várzea
do Rio Tamanduateí, onde estava instalado o Mercado Municipal.

Uso:serviço (banco)
Data:r equerimento - 1o - 22 de setembro de 1897
embro de 1897
2 o - 17de nov
novembro
planta - 17 de nov
embro de 1897
novembro
Requerente(s):
arr
Barr
arraa
ente(s): Nicolino B
Construtor(es):-------------------Autor(es): -------------------Proprietário(s): Nicolino B
arr
Barr
arraa
Ender
eço(s) original(is): Rua 15de nov
embro
Endereço(s)
novembro
embro,, no 12
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 2:100 (i.e., 1:50)
Dimensão da(s) planta(s): 0,77 m x 0,50 m (fachada existente)
0,77 m x 0,51 m (fachada a construir)
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel manteiga
Localização: AHM / VVol.
ol. 176, pp.. 64 e ss
ss..

O propr ietário solicitava permissão para fazer reparos e acréscimos de platibanda e pequeno terraço na cober tura de um prédio construído, ao que se diz, em 1852. O edifício seria ocupado
pelo banco de sua propriedade: Banco di Credito Italiano.
Ao que parece, o banco não se instalou nesse prédio, ou, ao
menos, não permaneceu aí por muito tempo. No início do século,
nele funcionava o Café América, de Miguel Romano, e o Salão
América, com bilhares. Confor me nos conta um cronista, era “uma
espécie de ‘bas fond’ central, com fregueses em manga de camisa:
carregadores, motorneiros...”.
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Alçado da casa da Rua 15 de Novembro no 4
(Projecção sobre um plano paralelo á R. 15)
Local: Lar
go do Palácio (atual Pátio
Largo
do Colégio)
Data: c. 1906
Autor: Fotógr
afo ignorado
otógrafo
ado
Fonte: IL Br
asile e gli italiani
Brasile

Aspecto do atr aente conjunto de sobrados de propriedade do
Conde de São Joaquim, construído nos anos 1880 por Manuel
dos Reis Pinto da Rocha, provavelmente. Acima do nív el da cimalha, havia terraços e mir antes em for ma de chalé. Em 1896, pretendia-se desmanchar o mirante correspondente ao sobrado localizado na Rua Quinze de Novembro, n.4, par a substituí-lo por
um telhado comum, atitude que parece tr air o declínio da moda
dos chalés em São Paulo.

Uso: misto (comércio
esidência,no 1o andar)
cio,
térree oo,, e rresidência,
c io, no térr
Data: rrequerimento
equerimento - 20de agosto de 1896
planta - 27 de agosto de 1896 (visto da Intendência)
Requer
ente(s):Manuel dos Reis Pinto da Rocha [empr
eiteiro]
Requerente(s):
[empreiteiro]
Construtor(es): o mesmo (assinatur
(assinaturaa em planta)
Autor(es):o mesmo , prov
provaa velmente
Proprietário(s):Conde de São Joaquim
Ender
eço(s) original(is): Rua 15de nov
embro
Endereço(s)
novembro
embro,, no 4
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:25 (Planta par
tas d’um edifício na rua 15 de nov
embro no 4)
paraa Reconstrução das por
portas
novembro
1:100 (perspectiv
tur
a)
(perspectivaa e planta de cober
cobertur
tura)
Dimensão da(s) planta(s): 0,63 m x 0,36 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto e vermelho) sobr
(preto
sobree papel linho

O requerente pedia autorização para demolir um mirante em forma de
chalé e cobrir com telhado tanto a área demolida, como o terr aço que havia
na cober tura. O edifício em questão per tencia ao Conde de São Joaquim e
fora erguido certamente ainda no Império . Devia ser de autor ia do próprio
requerente, que construia habitualmente para o conde. (Ver planta do imóvel
sito à Rua Direita, n. 24).
A construção se estendia da Rua Quinze de Novembro até o Largo do
Palácio (Pátio do Colégio), ocupando toda a f ace da quadra voltada para a
atual Rua Anchieta. A residência do conde ocupava o sobrado com entrada
pela Quinze de Novembro, n.4, segundo almanaques da época. Embaixo,
funcionava a Casa Lebre, conhecida fir ma comercial de sua propriedade.

Localização: AHM / Vol. 128, pp.. 73 e ss
ss..
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[Construção de segundo andar em sobrado
existente sito à Rua15 de Novembro, no 25]
LOCAL:Rua Quinze de Nov
embro
Novembro
DAT A: c .1906
AUTOR: Guilherme Gaensley
FONTE: DIM
FOT
O: 13.883 NrF
FOTO:

Aspecto da Rua Quinze de Novembro, em direção à
Praça Antônio Prado (logradouro resultante da ampliação,
ocorrida em 1904, do antigo Largo do Rosário). À extrema
esquerda, canto cortado pertencente ao sobrado em cujo
térreo funcionou a agência da San Paulo Railway e, depois, esteve estabelecida a joalher ia de Isidoro Michel. Em
1900 pretendeu-se acrescentar mais um andar ao edifício,
mas isso acabou não se realizando.

Uso: uso rresidência
esidência (acréscimoem imóv
el de uso misto — comér
cio e rresidência)
esidência)
imóvel
comércio
Data: rrequerimento
equerimento - 10de maio de 1900
planta - 16de maio de 1900 (vistoda PPrr efeitura)
a)
Requer
ente(s):Manuel dos Reis Pintoda Rocha [empr
eiteiro]
Requerente(s):
[empreiteiro]
Construtor(es): o mesmo (assinatur
(assinaturaa em planta)
Autor(es):o mesmo , prov
elmente
provaa vvelmente
Proprietário(s):Claudina PPaiv
aiv
aivaa de Azevedo
Ender
eço(s) original(is): Rua 15 de nov
embro, no 25 (esq. da Rua da Quitanda, segundo planta)
Endereço(s)
novembro
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:100
Dimensão da(s) planta(s): 0,47 m x 0,305 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel linho
aguada (cor cinza e v ermelha)
Localização: AHM / VVol.
ol. 280, pp.. 48 e ss
ss..

Projeto de acréscimo de um andar em sobrado preexistente, de uso misto. Constr uído a partir de 1888,
segundo as Atas da Câmara, esse edifício abrigou or iginalmente no térreo a agência da San Paulo Railway e,
depois, no início do século atual, a Casa Michel, joalheria
de Isidoro Michel.
No primeiro andar havia uma residência, ocupada
certamente pelo agente da San P aulo Railway, a qual
então se pretendia ampliar _ o que não ocorreu, conforme
fotos de época.
Manuel dos Reis Pinto da Rocha era português e atuava como empreiteiro, sendo autor de outros projetos e xibidos nesta exposição.
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Rua Boa Vista
Projecto de Theatro em S. Paulo, Rua Boa Vista

Uso: serviço (teatro)
Data: rrequerimento
equerimento - 19de dezembro de 1893
planta - 16 de outubro de 1893
Requer
ente(s):Hugo Neri, engenheiro-arquiteto
Requerente(s):
quiteto
Construtor(es): o mesmo
mesmo,, prov
provaa velmente
Autor(es):o mesmo (assinatur aem planta)
Proprietário(s):FFederico
ederico Cuomo e Or
este Car
tacci
Oreste
Cartacci
Ender
eço(s) original(is): Rua Boa Vista esq. da Ladeir
or
to Ger
al
Endereço(s)
Ladeiraa PPor
orto
Geral
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50 (fachada); 1:100 (plantas)
Dimensãoda(s) planta(s): térr
eo - 1,04 m x 0,45 m (platéia)
térreo
inferior - 1,04 m x 0,45 m (porão ?)
1o andar - 1,04 m x 0,45 m (foyer)
fachada - 0,29 m x 0,44 m
seção tr
ansv
ersal - 0,58 m x 0,75 m (do palco cênico)
transv
ansversal
seção tr
ansv
ersal - 0,58 m x 0,75 m (da sala)
transv
ansversal
seção longitudinal - 1,805 m x 0,76 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto
(preto
eto,, azul e vermelho) sobr
sobree papel linho
aguada (cor vermelha e marrom)
Localização: AHM / Vol. 53, pp.. 141 e ss
ss..

Projeto de teatro que segue o partido arquitetônico da prestigiosa Ópera
de Par is, com a construção dividida em três cor pos de forma exter ior bem
definida: caixa de cena, sala de espetáculos e dependências. Muito ambicioso par a época (marcada pela euforia financeir a do Encilhamento), acabou
não sendo realizado.
A cidade de então não possuía casa de espetáculos à altura de sua
impor tância. As construções existentes eram medíocres tanto do ponto de
vista técnico quanto de confor to, e o projeto apresentado pretendia suprir
essa deficiência.
No relatório que acompanha o projeto nota-se uma grande preocupação com a segurança contra incêndio, já que era muito comum serem os
teatros destruídos pelo fogo: paredes executadas com alvenaria de tijolos
e pisos com abóbadas do mesmo material (sem forros nem soalhos de
madeira), paredes cor ta-fogo, iluminação elétrica, circulação e saídas concebidas para permitir o fácil escoamento do público , reservatórios e bombas cuidadosamente instalados, etc.
Na capa do projeto lê-se “Ingegnere Ugo Neri Architetto studio tecnico
industriale”, seguido do endereço primitivo rasurado “Bologna - Via d’Azeglio
15 - Bologna”. Logo abaixo, um carimbo: “Engenheiro Hugo Neri architetto _
Escriptorio Technico Industr ial S. Paulo (Brazil)” .Tratava-se, é evidente, de um
engenheiro-arquiteto italiano muito empenhado em introduzir construções tecnicamente atualizadas na cidade em que se havia estabelecido recentemente.
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Theatro Minerva Projecto das modificações

Uso:serviço (teatro)
Data:r equerimento - 3 dedezembro de 1894
planta - 27 de setembro de 1894 (visto de J.H.Or
tiz)
Ortiz)
Requerente(s):
onseca
ente(s): Fiscal chefe Júlio Augusto da FFonseca
Construtor(es):-------------------Autor(es):Maia, Rodrigues & Ribeiroengenheiros-ar
quitetos (carimboem planta)
engenheiros-arquitetos
Proprietário(s): -------------------Ender
eço(s) original(is): Rua Boa Vista
Endereço(s)
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:40 e 1:50 (alçado frontal); 1:100 (plantas e alçado later
al)
lateral)
Dimensão da(s) planta(s):alçado da fr
ente, planta do 1o andar ,
frente,
cor
te AB 0,85 m x 0,41 m
corte
planta ao nív
el do palco
te ABC,
nível
palco,, cor
corte
cor
te longitudinal ED 0,98 m x 0,54 5 m
corte
alçado later
al, planta do porão
lateral,
porão,,
dem 0,78 m x 0,48 m
planta de par te da 1a or
ordem
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel linho
aguada (cor vermelha e marrom,cinza e amar
ela)
amarela)
Localização: AHM / Vol. 59, pp.. 15 e ss
ss..

Um requerimento expedido pelo fiscal-chefe solicitava
ao Intendente Municipal determinar ao engenheiro-chefe que
fizesse vistoria num teatro em obras situado à Rua Boa
Vista, por não estar parecendo sólida a sua construção.
Em razão das medidas então tomadas, foram, sem
dúvida, apresentadas as plantas modificativas do projeto
aprovado que aqui se vêem.
Tratava-se do antigo Teatro Provisór io Paulistano, inaugurado em 1873, e que, dadas as características do terreno
em que se situava, tinha o desenvolvimento da planta orientado no sentido do eixo transversal à pequena fachada.
Refor mado entre maio de 1894 e fevereiro de 1895,
o teatro reabriu com o nome de Teatro Apolo (e não Minerva como aparece na elevação frontal), sendo pouco mais
tarde (1900) substituído pela construção, bem mais ambiciosa, do Teatro Santana.
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[Prédio à Rua Boa Vista nos 32 e 34]
Uso: ser
viço (hotéisde duas categorias difer
entes) [?]
serviço
diferentes)
Data: rrequerimento
equerimento - 5 de abrilde 1895
planta - 5 de abril de 1895
Requer
ente(s):Ser afim S
ar
ti e Irmão
Requerente(s):
Sar
arti
Construtor(es): Or
este Baccelli (nome no original inv
er
tido , à italiana)
Oreste
inver
ertido
Autor(es):o mesmo (assinatur a em planta)
Proprietário(s):Ser
afim S
ar ti e Irmão
Serafim
Sar
Ender
eço(s) original(is): Rua da Boa Vista, nos 32 e 34
Endereço(s)
Ender
eço(s)atual(is): -------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:100
Dimensão da(s) planta(s): 0,55 m x 0,63 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto e azul) sobr
tão
(preto
sobree papel car
cartão
aguada (cor v ermelha)
Localização: AHM / VVol.
ol.78, pp.. 65 e ss
ss..

Prédio de três pavimentos, com par tido um tanto enigmático, cuja interpretação se
torna difícil devido à ausência de identificação dos compartimentos . Como se sabe que os
proprietários possuíam um hotel menor na Rua Boa Vista, pode ser que estejamos diante
dessa espécie de estabelecimento, subdividido em duas categorias.
As duas entradas à direita conduzir iam a um modestíssimo hotel, situado nos fundos,
disposto à maneira de cor tiço, com os quartos organizados em torno de um pátio central e
servidos por passadiços sustentados por colunas de ferro. Os cubículos eram providos de
porta e janela e dispunham de 7,6 m2, no caso dos menores. (O padrão municipal proibia a
presença de cortiços dentro do Triângulo propriamente dito e estipulava para cada cômodo
área não inferior a 7,5 m2.). Por outro lado, a par te anterior parece ser destinada a um hotel de
categoria um pouco mais elevada, com um único w.c. no terceiro piso a servir todos os demais .
O edifício em questão não foi constr uído. Em 1900, Oreste Baccelli projetava para os
mesmos proprietários um pequeno prédio de três pavimentos e de uso aparentemente
misto (comércio, no térreo, e residência, no pavimento superior), a ser erguido no n.32 da
Rua Boa Vista. Também esse projeto não foi realizado, sendo que em 1903 funcionava no
local (nos nos . 32 e 34) um outro hotel, de propriedade da mesma firma Sarti Irmão e Cia.

[Projeto de frontão]
Uso: serviço (casa de jogo da pelota basca)
Data: rrequerimento
equerimento - 8 de outubro de 1897
planta - 9 de outubro de 1897 (visto da Intendência)
Requer
ente(s): Fiel Jor
dão da Silva (dir
etor)
Requerente(s):
Jordão
(diretor)
Construtor(es): Nov
ais
es (assinatur
Novais
ais,,S altini & Cia.,engenheiros-construtor
engenheiros-construtores
(assinaturaa em planta)
Autor(es): os mesmos
elmente
mesmos,, prov
provaa vvelmente
Proprietário(s): Associação anônima
Ender
eço(s) original(is): Rua da Boa Vista, no 41
Endereço(s)
Ender
eço(s) atual(is):-------------------Endereço(s)
Escala(s): 1:50 (vista da ar quibancada e cor
te)
corte)
1:100 (planta baixa)
Dimensãoda(s) planta(s): 0,88 m x 0,54 m (vista da ar
quibancada e cor
te)
arquibancada
corte)
0,66 m x 0,54 m (planta baixa)
Técnica(s) utilizada(s): nanquim sobr
sobree papel linho
aguada (cor vermelha)
Localização: AHM / VVol.
ol. 146, pp.. 140 e ss
ss..

Projeto pouco usual: cancha de pelota basca, à época chamada
frontão. Constava de uma arquibancada de madeira, com muitos lavores _ de pinho de riga, segundo informações de contemporâneos—, de
uma cancha e de uma alta parede frontal.
O jogo da pelota basca consiste em os jogadores (pelotaris) lançarem a bola (pelota) contra uma parede, com a mão, ou com o auxílio de
uma raquete de madeira (pala) ou um estreito cesto encurvado (chistera).
O Frontão da Boa Vista foi inaugurado em 10 de janeiro de 1898 e
seus freqüentadores eram, em geral, espanhóis e italianos, segundo
nos relatam os cronistas da época.
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Rua Roberto Simonsen
Casa dos Sñrs. José Weissohn & Ca.
Local:Rua Rober to Simonsen,ns
ns.. 109 e 119,
esquina da Rua Floriano Peixoto
eixoto,,
ns
ns.. 54 a 64
Data:1998
Autor: Michael Rober
Robertt Alves de Lima
Fonte: DIM

Prédio projetado em 1897 na antiga Rua do Carmo, esquina da Rua da Fundição. Embora mal conservado, mantém praticamente íntegra sua aparência externa. E, tal como os edifícios contíguos, merece ter
sua dignidade arquitetônica prontamente restituída.

Uso: misto (armazém, no térr e o, e rresidências
esidências
esidências,, no primeiro e segundo andar)
D ata:r equerimento - (1o. ) 31de dezembro de 1896
( 2o). 2 de janeiro de 1896 [sic,por 1897]
planta - 23 de janeiro de 1897 (visto da Intendência)
Requer
ente(s): Julio Micheli,engenheiro
Requerente(s):
Construtor(es): o mesmo
elmente
mesmo,, prova vvelmente
Autor(es): o mesmo
mesmo,, prov
provaa velmente
Proprietário(s): José Weissohn & Cia
Ender eço(s) original(is): Rua do Carmo esquina da Rua da FFundição
undição
Ender eço(s) atual(is): Rua Rober
to Simonsen, no. 109 a 119, esq. da
Roberto
Rua Floriano Peixoto
eixoto,, no . 54 a 64
Escala(s): 0m , 02 p. metro [1:50]

Prédio de três pisos, com canto cortado na esquina, de autoria
de um impor tante engenheiro da época, Júlio Micheli. Como se ia
tor nando usual, no armazém se empregou estrutura metálica composta de colunas e vigas par a aumento da área útil e foram adotadas
clar abóias para favorecer a iluminação desse piso. A presença de
três residências independentes em cada andar faz com que o edifício
prenuncie os futuros prédios de apartamentos.
Até hoje existente, a edificação acha-se preser vada ao nível
municipal, sendo caracterizada como Z8-200-002.

Dimensão da(s) planta(s):0,62 m x 0,58 m (térr
eo)
(térreo)
0,585 m x 0,57 m (1o. e 2o. andar)
0,64 m x 0,50 m (cor
te AB)
(corte
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto e azul) sobr
(preto
sobree papel linho; aguada
(cor vermelha e cinza) - térr
térree o
nanquim sobr e papel linho; aguada (cor v ermelha)
- 1o. e 2o . andar
nanquim sobr
sobree papel linho; aguada (cor v ermelha,
marrom e cinza) cor
te AB
corte
Localização: AHM / Vol. 150, pp.. 80 e ss.
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[Projeto para a construção de um prédio de 3 andares,
sito à rua do Carmo, no 15]
Local: Rua Rober
to Simonsen, ns. 72 e 78
Roberto
D ata:1998
Autor: Michael Rober
es de Lima
Robertt Alv
Alves
Fonte: DIM

Estado atual do terceiro pavimento do edifício construído entre 1897 e
1898 por Manuel dos Reis Pinto da
Rocha, na antiga Rua do Carmo. Durante a execução da obra, o constr utor alterou a proposta da fachada original, optando por uma solução sobrecarregada de ornatos, mais ao
gosto da época.

Uso: misto (comér
cio, no térre oo,, e r esidências, nos pavimentos superiores)
(comércio
es)
Data: rrequerimento
equerimento - 28 deabril de 1897
planta - 5 de maio de 1897 (visto de Intendência)
Requer
ente(s): Manuel dos Reis Pinto da Rocha [empr
eiteiro]
Requerente(s):
[empreiteiro]
Construtor(es): o mesmo , (assinatur
(assinaturaa em planta)
Autor(es): o mesmo
elmente
mesmo,, prova vvelmente
Proprietário(s): FFrrancisco Calixto Mesa
Ender
eço(s) original(is): Rua do Carmo , no 15
Endereço(s)
Ender
eço(s) atual(is): Rua Rober
Endereço(s)
Robertt Simonsen, no 72 e 78
Escala(s): 1:100
Dimensão da(s) planta(s): 0,84 m x 0,48 m
Técnica(s) utilizada(s): nanquim (pr
eto e v ermelho) sobre papel linho
(preto
aguada (cor v ermelha, marrome cinza)
Localização: AHM / Vol. 150, pp.. 75 e ss.

Prédio de três pavimentos, com comércio, no térreo, e duas residências, uma
em cada andar. Par a a iluminação e aeração das residências, recorreu-se aos
poços de iluminação protegidos por clarabóias, por sua vez, providas de elementos de ventilação.
A constr ução subsiste, com a fachada do último andar intacta. No entanto esta
última não foi executada conforme o projeto apro vado. O terceiro andar possui
janelas singelas com falsas balaustradas e janelas rasgadas centrais com balcão
de ferro, repetindo a solução proposta para a fachada do primeiro andar. A platibanda atual apresenta desenho bastante rebuscado.
O propr ietário do imóvel, Francisco Calixto Meza, era arrendatário do Hotel
d’Oeste, um dos três estabelecidos àquela altura no Largo São Bento.
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