PORTO ALEGRE DE ONTEM..............ALGUNS HOTÉIS DE PORTO ALEGRE
Antonio Paulo Ribeiro
Toda a pequena vila ou cidade tem seu local onde viajantes, turistas, comerciantes e passantes
podem pernoitar. Desde os tempos mais remotos onde haviam estalagens até os tempos modernos onde
existem hotéis moderníssimos dotados de todos os requisitos necessários e supérfluos para atender as
demandas e exigências do homem do século XXI., os hotéis, as modernas pousadas e até os motéis estão
sempre presentes nas vilas e cidades brasileiras.
Porto Alegre também tem seus hotéis, dos antigos – que é o nosso tema – aos modernos com
uma grande variante de “flats “, apart-hotéis, cinco estrelas,etc....
Como o assunto é muito vasto , vamos comentar e nos concentrar em alguns hotéis que existiram
em nossa cidade. O assunto está em aberto, não foi esgotado e nem tampouco pretende trazer todas as
informações e imagens dos hotéis que estão presentes nesse artigo.Há muito a acrescentar.
HOTEL DEL SIGLO ou HOTEL SIGLO
Inaugurado por volta de 1870, estava situado onde esteve situado o Cine Teatro Guarany, na rua dos
Andradas.É assim descrito por Achylles Porto Alegre “Era ali na Praça da Alfândega,onde hoje existem a
casa de móveis J.Jamardo e o sobrado da “Previdência do Sul”, em cujo pavimento térreo está instalado o
“Cinema Guarany”. O Hotel Siglo, “um vasto e amplo edifício que tinha faces para a Praça da
Alfândega,ficava entre os sobrados onde estava estabelecida a Caixa Econômica, e que também servia de
moradia à família de seu gerente Afonso Coelho Borges e onde muitos anos depois esteve o “Correio do
Povo”.
HOTEL E PENSÃO SCHMIDT
Situado, segundo informações orais, no início da Rua Voluntários da Pátria.
O proprietário foi Frederico Schmidt.

Postal datado de 1906. Sem editor.

HOTEL DE FRANCE
Situado onde hoje está o Edifico Missões, na esquina da Av. Borges de Medeiros onde hoje está o
Edifício Missões e pertencia ao Sr. João Pedro Bourdette que participou da fundação do Grande Hotel. O
prédio tinha 3 andares.

HOTEL LAGACHE, HOTEL BRASIL E GRANDE HOTEL
O Sr. Bourdette associou se- ao seu genro – Sr. Cristino Cuervo com o qual tornou- se proprietário do
Hotel Lagache, fundado por Gustavo Maynard e situado na rua Marechal Floriano.. Depois os sócios
desfizeram-se do Hotel Lagache e compraram o Hotel Brasil na Rua dos Andradas, em frente a Praça da
Alfândega, situado num antigo prédio onde hoje encontra-se a séde do Clube do Comércio.Remodelado ,
desde 1908 passou -se a chamar de Grande Hotel.

HOTEL BRASIL

HOTEL BRASIL

Sem editor

A Miscellanea de Porto Alegre e Pelotas

GRANDE HOTEL –VISTAS VARIADAS E SEUS PROPRIETÁRIOS
No prédio do Grande Hotel, no térreo, ficava o cinema SMART-SALÃO.

Grande Hotel aparecendo à direita parte do prédio da antiga Caixa Ec.Federal.
Editor A. Regina

Antes da incorporação da esquina

Hotel definitivo

ETIQUETA DE MALA
HOTEL JUNG E NOVO HOTEL JUNG
O antigo Hotel Jung ( 1913- 14) situava –se na Voluntários da Pátria e foi substituído pelo Novo
Hotel Jung ( 1932) situado na esquina da Rua Otávio Rocha com Praça XV de Novembro.

HOTEL CARRARO
Fundado em 1924 pela firma Amante Carraro & Irmãos em 1924 à rua Marechal Floriano, transferese em 1935, para a um magnífico edifício à Praça Otávio Rocha onde esteve a Mesbla por muitos anos e
agora abriga a empresa Manlec.

HOTEL CARRARO

HOTEL CARRARO

Casa do Amador

Kaufmann

HOTEL UMBÚ
Situado na Avenida Farrapos foi local de hóspedes do interior do estado e teve um excelente restaurante
há muitos anos atrás .Este prédio que foi a séde do hotel foi fechado em 2004 e agora abriga um projeto
social para moradias populares. O Hotel mudou-se para a mesma rua número 45.

HOTEL UMBÚ - Etiquetas de Malas
HOTEL LA PORTA
Situado na esquina da Rua dos Andradas com a Rua Uruguai.

Essa pequena seleção foi feita ao acaso porque houve e há muitos outros hotéis importantes na cidade de
Porto Alegre. Só para ilustrar o artigo, o livro do Athos Damasceno cita os seguintes hotéis no século
XIX:
“Hotel Drügg , Hotel dos Artistas, Hotel Aliança, Hotel do Comércio, Hotel Portoalegrense, Hotel da
Estrela, Hotel Figueirense, Hotel Nova Fama, Hotel Fluminense, Hotel Imperial, Hotel do Higino, Hotel
da Marinha, Hotel do Silva Santos, Hotel Primeiro de Dezembro, Hotel d’Europe, Hotel Santa
Leopoldina, Hotel de Portugal, Hotel de Veneza, Hotel do Fúlvio, Hotel do Universo, Grande Hotel de
Itália, Hotel Central, Hotel do Louvre, Hotel Chinês, Grande Hotel da Paz , Hotel Roma, Grande Hotel do
Teatro, Hotel Franco Italiano, Hotel da Província, Hotel Continental, Hotel Garibaldi, Hotel do
Globo,Hotel do Pareta, Hotel Becker, Hotel Rhenano, Hotel Preusslerd, Hotel Schimdt, Hotel Roth entre
os citados estão hotéis de primeira, segunda, terceira e quarta classe “.
A maioria dos quais eu nunca ouvi falar e é mais uma motivação para continuação do estudo desse
interessante e vasto assunto (localização, época , proprietário e imagem de cada um seria o ideal
buscado). Esperamos fazer outro trabalho focando mais alguns hotéis em breve.
Além dos citados acima há muitos outros , atuais e em plena atividade em Porto Alegre em 2007,
como o City Hotel, Hotel Continental , Hotel Plaza ( Plazinha), Plaza San Rafael, Embaixador, Roma,
Ritter, Tryp Porto alegre, Master, Sheraton, etc.... também uma série de hotéis-residência e flats que se
espalham por toda a nossa Porto Alegre.

