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emvindo à edição digital de O RIO QUE O RIO NÃO VÊ, 
maior, mais completa e mais abrangente! Nesta segunda Bversão digital, muita coisa mudou. As versões anteriores 

limitavam a pesquisa à arquitetura civil eclética do Centro da 
cidade do Rio de Janeiro. O recorte ficou mais abrangente, tanto 
conceitual quanto espacialmente. Além das construções civis, 
foram agora incluídas construções religiosas, de diferentes 
momentos históricos e em diferentes estilos arquitetônicos, 
fazendo enriquecer o panorama geral da ornamentação decorativa 
no Rio de Janeiro. E o Centro da cidade não está mais só. Sendo 
assim, embora ainda sem esgotar o inesgotável universo carioca 
na matéria, o leitor poderá também encontrar material de diversos 
outros bairros, como Copacabana, Catete e Méier.

No que tange à funcionalidade, esta segunda versão digital em 
PDF recebeu quatro importantes melhoramentos funcionais: 1. A 
pesquisa foi totalmente revisada e ampliada, e agora o livro tem 
370 páginas – quase 50% a mais do que a versão de estreia. 2.
Todos os endereços ganharam links para o Google Street View, de 
modo que o leitor poderá conhecer em sua totalidade o prédio a que 
pertence o ornamento estudado. 3. Alguns endereços ganharam 
outro link. Ao clicar no ícone de um olho, o leitor é direcionado até 
o site www.orioqueorionaove.com, onde poderá encontrar textos 
mais completos e novas imagens da fachada estudada. 4. E para 
conferir maior estabilidade ao arquivo, a fonte original foi substi-
tuída pela fonte Times New Roman, presente na grande maioria 
dos computadores, estejam eles rodando sob Windows ou Mac. 

Outra novidade, por fim, são as atualizações. Ao adquirir esta 
versão digital, o leitor estará garantindo receber todas as versões 
futuras, sem nenhum custo adicional.
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https://www.google.com/maps/place/Praia+de+Botafogo,+142+-+Botafogo,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+22250-040/@-22.941145,-43.1788165,3a,49.3y,43.53h,106.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_LMVCCqFa4VHHLG0YJE4sw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x997f8b958a2dbf:0xfd1bd1d126bedf12!8m2!3d-22.9409155!4d-43.1783572
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BAIXO-RELEVO EM TERRACOTA

EDWARD CALDWELL SPRUCE (1849-1923)

Os quatro baixos-relevos executados por Spruce estão posicionados 
na fachada cega da Rua México. Este aqui reproduzido, o maior do 

MNBA e entre os maiores da cidade, com cerca de 8 metros de 
comprimento, retrata um momento de intensa movimentação na vida 

cotidiana do Antigo Egito.

Nele vemos operários, escultores, ceramistas, capatazes e até faraós. 
Destacam-se três esculturas: a de um faraó sentado no momento em 

que é esculpida (à esquerda), a de uma esfinge – corpo de leão e 
cabeça de faraó - sendo puxada por operários (ao centro) e a de um 

grande touro alado com cabeça humana, também conhecido na 
mitologia mesopotâmica como Lamassu ou Shedu, sendo finalizada 
por dois artistas (à direita). Assinado E. CALDWELL SPRUCE SC 

no canto inferior direito.

Além dos trabalhos realizados para o MNBA, não se tem notícia de 
nenhum outro trabalho realizado por este artista no Brasil.

{ 1906-8 }
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RUA DOS ARCOS, 28/42

BAIXO-RELEVO EM ARGAMASSA

As fachadas das antigas Fábrica de Cofre Progresso e Fábrica de Fogões 
Progresso estão ricamente ornamentadas com os símbolos que 

representavam o dia a dia da atividade. No maior deles, posicionado dentro 
de um nicho em semicírculo, dois operários alimentam um forno primitivo, 

um a colocar a chapa metálica e o outro a moldá-la com o impacto do 
martelo. Nas laterais repousam, de um lado, um balde com varetas de 

carvão, elemento propulsor da energia do forno, e de outro uma grande 
engrenagem, que anuncia a modernidade do empreendimento.

No alto da fachada, notam-se ainda duas asas amarradas a uma tocha 
pronta para alçar vôo.

O trabalho de restauração dos ornamentos da fachada, em 1988, esteve a 
cargo do pedreiro JUVENAL BAÍA DOS ANJOS.

 - CENTRO

ANTIGA FÁBRICA ALMEIDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO

ATUAL CENTRO CULTURAL FUNDIÇÃO PROGRESSO

PROJETO DE 1881 C.

{ 1912 }

{  }91



RUA DOS ARCOS, 28/42 - CENTRO

ANTIGA FÁBRICA ALMEIDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO

ATUAL CENTRO CULTURAL FUNDIÇÃO PROGRESSO

PROJETO DE 1881 C.

BAIXO-RELEVO EM ARGAMASSA

{ 1912 }

As fachadas das antigas Fábrica de Cofre Progresso e Fábrica de Fogões 
Progresso estão ricamente ornamentadas com os símbolos que 

representavam o dia a dia da atividade. No maior deles, posicionado dentro 
de um nicho em semicírculo, dois operários alimentam um forno primitivo, 

um a colocar a chapa metálica e o outro a moldá-la com o impacto do 
martelo. Nas laterais repousam, de um lado, um balde com varetas de 

carvão, elemento propulsor da energia do forno, e de outro uma grande 
engrenagem, que anuncia a modernidade do empreendimento.

No alto da fachada, notam-se ainda duas asas amarradas a uma tocha 
pronta para alçar vôo.

O trabalho de restauração dos ornamentos da fachada, em 1988, esteve a 
cargo do pedreiro JUVENAL BAÍA DOS ANJOS.
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https://www.google.com/maps/place/R.+dos+Arcos,+28+-+Centro,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+20230-060/@-22.9127122,-43.1805989,3a,75y,24.55h,94.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sze_OqSZnyhz38VYFrh6ZRg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x997f65aac7ce37:0x52861e51844b1dfd!8m2!3d-22.9119124!4d-43.1819772
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25. Arquitetura 26. Dança 29. Avicultura 30. Criação de Gado

27. Música 28. Metalurgia 31. Suinocultura 32. Caprinocultura
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AVENIDA RIO BRANCO, 135

BAIXO-RELEVO EM ARGAMASSA

ORESTES ACQUARONE (1875-1952)

O presente baixo-relevo, em estuque pintado em 
cor que imita metal, está posicionado sobre a 

portaria do prédio, localizada no interior de uma 
galeria de pedestres. Representa, estilizados em 

orientação art déco, símbolos associados à 
sociedade industrial moderna: o automóvel, o 

navio, o avião e a locomotiva. Assinado ORESTES 
ACQUARONE à esquerda do automóvel.

A imagem ao lado decora a capa do livro «Os 
Guinle - A História de uma Dinastia», do 

historiador Clóvis Bulcão.

 - CENTRO

EDIFÍCIO GUINLE

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE GUSMÃO,

DOURADO E BALDASSINI LTDA., 1928

{ 1928 }
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https://www.google.com/maps/place/Av.+Rio+Branco,+135+-+Centro,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+20011-001/@-22.9051085,-43.1778425,3a,48.2y,36.84h,116.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfy6ABiqLxHCw8klmHb4tQw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x997f5e571117ff:0x4c39f9a035df815!8m2!3d-22.9045753!4d-43.1773776


Talvez a maior das vocações históricas da Rua da Alfândega durante o século XX tenha 
sido a de rua das instituições bancárias. Foi nesse cenário de uma moderna cidade 

eclética que ali se instalaram, na virada do século XIX para o XX, tantas e tão famosas 
casas bancárias nacionais e estrangeiras, como o Banco Alemão Transatlântico (página 

166), o Banco Germânico da América do Sul (página 224) e tantos outros.

Com suas feições nitidamente classicizantes e um toque de modernidade art nouveau, a 
construção data provavelmente da primeira década do século XX. Até o presente 

momento, entretanto, a pesquisa não revelou o nome de nenhum banco ali instalado 
quando de sua construção, mas é quase certo que se tratasse de uma instituição bancária 
italiana, a julgar pelo brasão de armas da cidade italiana de Milão, detentor, como o Rio 

de Janeiro, dos ramos simbólicos do louro e do carvalho, vistos acima.

À direita, corroborando a suspeita de uma casa comercial, como são os bancos,
vemos a figura de Mercúrio, aqui estilizadíssima.

RUA DA ALFÂNDEGA, 45 - CENTRO

{  }232

https://orioqueorionaove.com/2014/01/14/palacio-pedro-ernesto/
https://www.google.com/maps/place/R.+da+Alf%C3%A2ndega,+45+-+Centro,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+20070-000/@-22.9019016,-43.178234,3a,90y,158.42h,121.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1syyWwKcst_GdJI6--y6ljIg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x997f5ec7d7c07d:0x61c306c4e0c1cc33!8m2!3d-22.9019187!4d-43.1781691
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BOULEVARD VINTE E OITO DE SETEMBRO, 77 - VILA ISABEL

Na excepcional fachada art déco do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto vemos, à direita, a faixa vertical que divide a construção em 
duas metades. São cinco baixos-relevos quadrados sobrepostos, com 
motivos repetidos 3 vezes, perfazendo um total de 15 baixos-relevos.

Os motivos remetem à atividade hospitalar. Vemos ali diversos 
instrumentos de trabalho dos profissionais biomédicos: o medidor de 

pressão arterial, o estetoscópio, a estante com tubos de ensaio, a 
balança, o almofariz, a luva, a tesoura, o microscópio e a cobaia.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO (HUPE)

PROJETO DE JACQUES EMILE PAUL PILON, 1950 C.
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{ 243 }

https://orioqueorionaove.com/2016/12/01/hospital-pedro-ernesto-em-vila-isabel/
https://www.google.com/maps/place/Boulevard+28+de+Setembro,+77+-+Maracan%C3%A3,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+20551-030/@-22.9139774,-43.2367412,3a,75y,222.59h,104.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7wg7DOw-dPOfJcGSchnFPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x997e666abca2b1:0x8a4f769b9d51a8da!8m2!3d-22.9144881!4d-43.2375717


Aqui e nas páginas seguintes

RUA DO CATETE, 153 - CATETE

ANTIGOS PALÁCIO DO BARÃO DE NOVA FRIBURGO,
DAS ÁGUIAS, DO LARGO DO VALDETARO E OUTROS

ATUAL MUSEU DA REPÚBLICA
PROJETO DE CARL FRIEDRICH GUSTAV WAEHNELDT, 1858

Foi num dos quartos do então Palácio do Catete que Getúlio Vargas tirou a 
própria vida na madrugada do dia 24 de agosto de 1954.

Trata-se de uma das mais ricas construções da cidade. Foi erguida ainda no 
Segundo Império às expensas do rico cafeicultor e comerciante português 

Antonio Clemente Pinto, Barão de Nova Friburgo.

Na fachada principal, voltada para a Rua do Catete, vemos esculpidas em 
mármore as figuras mitológicas sedestres de Mercúrio e Ceres (páginas 

seguintes). Ele traz alguns de seus atributos típicos - o capacete alado e o saco 
de dinheiro -, além de uma provável saca de café. Ela, deusa romana da 

Agricultura, veste uma coroa feita com feixes de trigo, traz às mãos uma foice e 
uma cornucópia, símbolo da abundância. É trabalho de QUIRINO ANTONIO 

VIEIRA, que também participou da decoração externa da Santa Casa de 
Misericórdia (página 198) e do Automóvel Club do Brasil (páginas 116-7).

A entrada principal recebeu uma magistral anteporta fundida em ferro em 1864 
na cidade alemã de Ilsenburg. Em suas duas folhas estão representados, através 

de alegorias femininas, o Passado e o Futuro - ou o Clássico e o Moderno.

No coroamento estão ainda sete harpias em bronze, moldadas por RODOLFO 
BERNARDELLI por volta de 1910 e executadas nas fundições de ANTOINE 
DURENNE, na França. A decisão do escultor de representar a águia brasiliera, 

em detrimento da águia tradicional, gerou grande polêmica na época.

{ 246 }

https://www.google.com/maps/place/R.+do+Catete,+153+-+Gl%C3%B3ria,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+22220-001/@-22.9258722,-43.1765698,3a,75y,83.49h,110.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1seOqZjBj1V1UcW45LP1f_Aw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x997f7f881010d5:0xb68a14fa5e49bd22!8m2!3d-22.9257965!4d-43.176444
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AVENIDA PASTEUR, 333 - URCA

Inicialmente denominado Fluminense Yachting Club, o ICRJ foi fundado 
nas dependências do Fluminense Football Club, em 25 de março de 1920, 

durante a gestão de Arnaldo Guinle.

Imensa como a tradição do clube que guarda, a murada construída entre 
1946 e 1947 percorre boa parte da Avenida Pasteur, que comunica o 
bairro da Urca à Enseada de Botafogo. Interessa-nos, aqui, a parte da 

murada localizada à esquerda de um observador que se encontra diante 
da porta principal do clube.

Construído em forma de ondas, num sobe-e-desce de 53 elevações, o 
muro encontra-se tombado pela prefeitura desde 2016. Em cada uma 

dessas elevações – com algumas poucas lacunas – encontra-se um 
conjunto de 16 azulejos quadrados voltado com o vértice para cima e 
circundado por uma moldura em argamassa pintada de azul – sempre 
com motivos náuticos ou marinhos. Há âncoras, caravelas, jangadas e 
cenas de regatas, além de cavalos marinhos - como os vistos ao lado -, 

crustáceos e numerosas espécies de peixes – alguns imaginários, talvez…

A criação das imagens é do casal ARPAD SZENES e MARIA HELENA 
VIEIRA DA SILVA – ela, mais provavelmente. A execução e a queima 

dos azulejos, todavia, foi de outro casal, ANNA SOARES 
MANDESCHER e ADOLPHO MANDESCHER, de onde viria a 

assinatura A. Soares presente nas peças.

IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
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dessas elevações – com algumas poucas lacunas – encontra-se um 
conjunto de 16 azulejos quadrados voltado com o vértice para cima e 
circundado por uma moldura em argamassa pintada de azul – sempre 
com motivos náuticos ou marinhos. Há âncoras, caravelas, jangadas e 
cenas de regatas, além de cavalos marinhos - como os vistos ao lado -, 

crustáceos e numerosas espécies de peixes – alguns imaginários, talvez…

A criação das imagens é do casal ARPAD SZENES e MARIA HELENA 
VIEIRA DA SILVA – ela, mais provavelmente. A execução e a queima 

dos azulejos, todavia, foi de outro casal, ANNA SOARES 
MANDESCHER e ADOLPHO MANDESCHER, de onde viria a 

assinatura A. Soares presente nas peças.

{ 259 }

https://orioqueorionaove.com/2017/08/22/a-murada-do-iate-clube-do-rio-de-janeiro/
https://www.google.com/maps/place/Av.+Pasteur,+333+-+Urca,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+22290-240/@-22.9527183,-43.1728646,3a,50.2y,7.69h,91.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sF3YVlk2HuERAbLnwKSN-jQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x99801d8c435df7:0xb12984ab1fbf3f0e!8m2!3d-22.9518083!4d-43.1743203


AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 252 - COPACABANA

BAIXO-RELEVO EM CERÂMICA ESMALTADA

EDIFÍCO ITAHY

PROJETO DE ARNALDO GLADOSCH

CONSTRUÍDO POR SCOTT & URNER LTDA., 1932

PEDRO LUIZ CORREA DE ARAÚJO

{ 1935 }

Itahy, em língua tupi, “pedra pequena”. Esse padrão de 
nomenclatura segue a tendência do art déco nacional, que a partir de 

determinado momento, sob diversas influências, adotou e tentou 
ressignificar o elemento nativo, em especial a arte marajoara. São 

exemplos, além do Itahy, os vizinhos Itaoca e Guahy, os geminados Itaiuba 
e Hicatu, no Flamengo, e muitos outros edifícios construídos na cidade 

entre os anos 30 e 40.

A porta, em ferro batido pintado de preto, vazada em sua porção superior, 
apresenta uma estilização abstrata que remete a estruturas marinhas, como 
árvores de corais ou algas, e em sua porção inferior, menor, placas também 

pintadas de preto recebem tartarugas estilizadas.

Emolduram a porta painéis em majólica (cerâmica esmaltada) verde, 
dispostos verticalmente, lembrando tubos de um órgão de igreja. Acima 

dela, um belíssimo relevo mostra uma índia-sereia-cariátide de longa 
cabeleira sentada numa rocha em postura altiva e cercada de animais 

marinhos, como a estrela-do-mar e a anêmona,
e ondas-tentáculos que estouram na rocha.

Assinado P. C. DE ARAÚJO. 1935.

significa 
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AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 252 - COPACABANA

EDIFÍCO ITAHY

PROJETO DE ARNALDO GLADOSCH

CONSTRUÍDO POR SCOTT & URNER LTDA., 1932

BAIXO-RELEVO EM CERÂMICA ESMALTADA

PEDRO LUIZ CORREA DE ARAÚJO

{ 1935 }

Itahy, em língua tupi, significa “pedra pequena”. Esse padrão de 
nomenclatura segue a tendência do art déco nacional, que a partir de 

determinado momento, sob diversas influências, adotou e tentou 
ressignificar o elemento nativo, em especial a arte marajoara. São 

exemplos, além do Itahy, os vizinhos Itaoca e Guahy, os geminados Itaiuba 
e Hicatu, no Flamengo, e muitos outros edifícios construídos na cidade 

entre os anos 30 e 40.

A porta, em ferro batido pintado de preto, vazada em sua porção superior, 
apresenta uma estilização abstrata que remete a estruturas marinhas, como 
árvores de corais ou algas, e em sua porção inferior, menor, placas também 

pintadas de preto recebem tartarugas estilizadas.

Emolduram a porta painéis em majólica (cerâmica esmaltada) verde, 
dispostos verticalmente, lembrando tubos de um órgão de igreja. Acima 

dela, um belíssimo relevo mostra uma índia-sereia-cariátide de longa 
cabeleira sentada numa rocha em postura altiva e cercada de animais 

marinhos, como a estrela-do-mar e a anêmona,
e ondas-tentáculos que estouram na rocha.

Assinado P. C. DE ARAÚJO. 1935.
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https://www.google.com/maps/place/Av.+Nossa+Sra.+de+Copacabana,+252+-+Copacabana,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+22050-002/@-22.9659058,-43.1781866,3a,90y,330.39h,113.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgd9P6oSnK7RRIGgRFJ3o3A!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x9bd555b51bb64d:0x56793d02a578df5!8m2!3d-22.9657204!4d-43.1782239


RUA DO RUSSEL, 734 - CENTRO

ANTIGO VILLINO SILVEIRA

PROJETO DE ANTONIO VIRZI, 1915

O Villino Silveira é um dos últimos projetos remanescentes no Rio 
de Janeiro do trabalho absolutamente original e inspirado do 

italiano Antonio Virzi (1882-1954), arquiteto formado dentro da 
mais pura tradição do Art Nouveau italiano, dito Liberty.

A letra S acima se refere ao proprietário, Gervásio Renault da 
Silveira, fabricante do Elixir de Nogueira, cuja fábrica demolida, na 

Rua da Glória, ali perto, era projeto do mesmo Virzi. 
Inexplicavelmente, pouquíssimos projetos seus sobrevivem, como a 
interessante Casa Villiot, na Rua Sá Ferreira, 80, em Copacabana, 
de 1929. De sua imaginativa prancheta saíram ainda os projetos da 
Casa Martinelli, no Flamengo, e da Villa Smith de Vasconcelos, em 

Copacabana, igualmente desaparecidos. 

O magnífico portão em ferro batido, como toda a serralheria na 
obra de Virzi, é trabalho do também italiano PAULO PAGANI.
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https://www.google.com/maps/place/Rua+do+Russel,+734+-+Gl%C3%B3ria,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+22210-010/@-22.9238989,-43.172913,3a,90y,306.22h,113.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1svjI--nZb2jQ3RyADYmCPMg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x9981d5ba72b6a9:0x33fdd17eb59e166f!8m2!3d-22.9237278!4d-43.1729989


RUA DO RUSSEL, 734 - CENTRO

ANTIGO VILLINO SILVEIRA

PROJETO DE ANTONIO VIRZI, 1915

O Villino Silveira é um dos últimos projetos remanescentes no Rio 
de Janeiro do trabalho absolutamente original e inspirado do 

italiano Antonio Virzi (1882-1954), arquiteto formado dentro da 
mais pura tradição do Art Nouveau italiano, dito Liberty.

A letra S acima se refere ao proprietário, Gervásio Renault da 
Silveira, fabricante do Elixir de Nogueira, cuja fábrica demolida, na 

Rua da Glória, ali perto, era projeto do mesmo Virzi. 
Inexplicavelmente, pouquíssimos projetos seus sobrevivem, como a 
interessante Casa Villiot, na Rua Sá Ferreira, 80, em Copacabana, 
de 1929. De sua imaginativa prancheta saíram ainda os projetos da 
Casa Martinelli, no Flamengo, e da Villa Smith de Vasconcelos, em 

Copacabana, igualmente desaparecidos. 

O magnífico portão em ferro batido, como toda a serralheria na 
obra de Virzi, é trabalho do também italiano PAULO PAGANI.
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