
O QUE RIO VÊRIO O NÃO



ENTALHAMENTO EM MADEIRA

MANOEL FERREIRA TUNES (1850 C. -1921)

A majestosa porta principal da antiga Companhia Docas de Santos

está decorada centralmente por duas embarcações - alusão à atividade da 

empresa ali instalada -, emolduradas pela rica vegetação brasileira, 

representada por folhas de fumo, palmeiras, pés de cana-de-açúcar e café. 

Construída em jacarandá, com dobradiças e batentes em bronze trabalhado, 

ela tem 4,30 metros de altura, 2,30 metros de largura e 0,20 metro de 

espessura. Assinada e datada RIO – 6 – 1906 - M. F. TUNES.
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Nas fachadas das ruas Heitor de Melo e Araújo Porto Alegre 

encontram-se em perfeito estado de conservação 18 mosaicos 

retratando a imagem em corpo inteiro de 16 gênios da cultura 

universal, pintores, arquitetos e teóricos que mais influenciaram a 

arte clássica em todos os tempos, além de duas representações de 

ferramentas de trabalho do artista. Os mosaicos da Rua Heitor de 

Melo, da esquerda para a direita do observador, representam: as 

ferramentas do gravador, Juan Agustín Ceán BERMÚDEZ, 

Francesco MILIZZIA, Eugène VIOLLET-LE-DUC, Vincenzo 

SCAMOZZI, Francisco PACHECO, Charles BLANC, Giorgio 

VASARI e Marcos VITRÚVIO Polião. Na fachada da Rua Araújo 

Porto Alegre, também da esquerda para a direita, são eles: 

LEONARDO DA VINCI, Giacomo Barozzi da VIGNOLA, 

Johann Joachim WINCKELMANN, François MANSART, JUAN 

DE ARPHE y Villafañe, John RUSKIN, Leon Battista ALBERTI, 

Henri-Marie Beyle (dito STENDHAL) e finalmente as ferramentas 

do pintor. Alguns autores sugerem que o risco tenha sido executado 

por Henrique Bernardelli (1857-1936).
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DEZOITO MOSAICOS EM PASTILHAS DE VIDRO

EXECUTADOS POR FELIX GAUDIN (1851-1930)

SEGUNDO DESENHO DE RAPHAEL FREÏDA (1877-1942)

{ 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.

ANTIGA FÁBRICA ALMEIDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO LTDA.

ATUAL CENTRO CULTURAL FUNDIÇÃO PROGRESSO

PROJETO DE 1881 C.

{ 1912 }
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RUA DO RIACHUELO, 91 E 93

TRÊS PAINÉIS DE AZULEJOS

A rica fachada art déco do Clube dos Democráticos está 

ornamentada por 3 alegres e coloridos painéis de azulejos que 

representam momentos e personagens clássicos do carnaval, como 

o Pierrô e a Colombina (acima), a dança do can-can (à direita) e o 

casal folião fantasiado (não reproduzido aqui).

Apesar de não haver autoria confirmada, pode-se atribuir o 

trabalho ao traço bem humorado do pintor e desenhista gaúcho 

Rubens Ferreira Trinas Fox (1899-1964).

CLUBE DOS DEMOCRÁTICOS

PROJETO DE 1930 C.

{ 1930 C. }
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ESCULTURAS EM CONCRETO ARMADO

HILDEGARDO LEÃO VELOSO (1899-1966), MODESTINO KANTO (1889-1967)

E ARMANDO MAGALHÃES CORREA (1889-1944)

A Independência de 42 toneladas, abaixo, mescla alegorias e 

personagens históricos. Montado a cavalo e coroado de louros, Pedro 

I ergue o cetro imperial e saúda a nação. A seu lado estão o Patrono 

da Independência, José Bonifácio, e a Liberdade. Completam a cena 

as Forças Cívica e Militar, a Resistência e o Patriotismo. Assinaturas 

de Modestino Kanto e Magalhães Correa muito danificadas na base.

Junto à grande cartela da direita, onde se lê a inscrição LEX, estão as 

alegorias da Autoridade, com seu fasces, e da Liberdade, tocha à mão 

e barrete frígio à cabeça.

{ 1922-6 }
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AVENIDA ERASMO BRAGA, 299

BAIXO-RELEVO EM ARGAMASSA

A bela fachada art déco de um dos primeiros arranha-céus 

cariocas, revestida em granito negro, retrata em baixo-

relevo o emblema da sociedade ladeado pelas figuras 

simétricas de um anjo portando a tábua dos dez 

mandamentos (acima), além dos atributos simbólicos dos 

quatro evangelistas: São Mateus (homem com a Bíblia), 

São Marcos (leão), São Lucas (boi) e São João (águia).

ANTIGA SOCIEDADE BÍBLICA AMERICANA

ATUAL EDIFÍCIO FORENSE

PROJETO DE JOSÉ AMARAL NEDDERMEYER, 1931

{ 1931 } 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.

EDIFÍCIO GUINLE

PROJETO DE GUSMÃO, DOURADO E BALDASSINI LTDA., 1928

{ 1928 }

{  }203{  }202



AVENIDA ERASMO BRAGA, 299

BAIXO-RELEVO EM ARGAMASSA

A bela fachada art déco de um dos primeiros arranha-céus 

cariocas, revestida em granito negro, retrata em baixo-

relevo o emblema da sociedade ladeado pelas figuras 

simétricas de um anjo portando a tábua dos dez 

mandamentos (acima), além dos atributos simbólicos dos 

quatro evangelistas: São Mateus (homem com a Bíblia), 

São Marcos (leão), São Lucas (boi) e São João (águia).

ANTIGA SOCIEDADE BÍBLICA AMERICANA

ATUAL EDIFÍCIO FORENSE

PROJETO DE JOSÉ AMARAL NEDDERMEYER, 1931

{ 1931 } 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.

EDIFÍCIO GUINLE

PROJETO DE GUSMÃO, DOURADO E BALDASSINI LTDA., 1928

{ 1928 }

{  }203{  }202


