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Município: SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS
Ficha Nº: 384-PRS/19-0001-0008 mUN

Localidade: SÃO BERNARDO

Denominação do bem: HOTEL CAVALINHO BRANCO
mUN
Endereço/Localização: RUA SÃO GOTARDO, 50, SÃO BERNARDO
Proprietário: CAVALINHO BRANCO S.A. HOTÉIS E TURISMO
Uso original e atual: HOTEL CAVALINHO BRANCO (desde 1979)
Latitude: 29°27’34.72”S
Longitude: 50°34’16.07”O
Erro Horizontal:
Proteção Existente:
Proteção Proposta: INVENTÁRIO
Bens Móveis:
mUN

Valores estabelecidos ao bem:
- Instância Histórica: Significado Social e Memória Coletiva, ponto de referência da expectativa da construção do Cassino, que iria
alterar a estrutura econômica daquele período.
- Instância Morfológica: A referência arquitetônica da edificação não está ligada a arquitetura local, porém tem muita similaridade
a arquitetura do “turismo regional” daquele período (Região das Hortênsias).
- Instância Funcional: A edificação não acarreta conflitos com a dinâmica do sistema urbano; muito pelo contrário, o entorno se
adaptou ao seu conjunto.
- Instância Técnica: Não há raridade de técnica construtiva e seu estado de conservação é bom, não há ameaças à estrutura
principal.
- Instância Paisagística: É um elemento referencial na paisagem, sua supressão descaracterizaria o cenário que compõe. É
elemento estruturador na paisagem. É a instância que requer maiores cuidados, para garantir as visuais e entorno paisagístico.
- Instância Legal: a proteção proposta é a nível municipal.
Histórico:
O Hotel Cavalinho Branco localiza-se num importante ponto de Referência Cultural Imaterial da paisagem de São Francisco de
Paula, o Lago São Bernardo. Este está situado numa área que abriga relevantes exemplares da fauna e flora nativas, bem
como nascentes de cursos d’água afluentes do Rio dos Sinos. Originalmente a área do lago consistia de dois pequenos açudes
e um banhado. Em 1944, por iniciativa do então prefeito Alziro Torres Filho, escavou-se o banhado e foi construída uma represa
de pedras-ferro, que uniu os dois açudes; o intuito da administração municipal foi o de criar um ponto de atração e recreação.
No balanço de sua administração, Torres Filho (OUVINDO..., 1946, p. 1) mencionou ter feito “a represa da qual surgiu o açude
que forma o ponto alto na futura urbanização da cidade”. Anos depois, o prefeito foi homenageado ao ter seu nome atribuído à
rua que circunda o Lago. Tanto o nome do lago quanto o da rua foram oficializados pela Lei Municipal 916/1980.
Com o passar do tempo, a poluição por esgoto e o assoreamento foram degradando o açude, até que, em 1989, na gestão de
Décio Antônio Colla, iniciaram-se os trabalhos de despoluição e recuperação do lago, os quais têm sido mantidos pelas
administrações posteriores.
Quanto ao hotel, sua construção iniciou-se na década de 1940, por iniciativa de um grupo de empresários sob o nome de
Sociedade Territorial São Francisco de Paula Ltda., com o intuito de ser um hotel-cassino. Inspirado em um hotel homônimo
localizado na Alemanha, o qual já havia inspirado o Palácio Quitandinha em Petrópolis/RJ. O projeto incluía também um
loteamento composto de mil terrenos. Com a proibição dos jogos de azar no Brasil em 1946, a maioria dos investidores deixou
de contribuir com o projeto. Entretanto, um dos empresários, Alfredo Hatheier, tentou continuar o empreendimento, conforme
anúncio de venda de apartamentos do hotel, vinculado no jornal Diário de Notícias em 1959. O anúncio (A SOCIEDADE...,
1959, p. 11) destacava o empreendimento como o primeiro de tal porte na Serra Gaúcha: “uma construção de linhas modernas,
perfeitamente planejada e construída para o conforto e o bem estar”, sob responsabilidade do engenheiro-arquiteto Eugênio
Deutrich. Mencionava também que o hotel teria serviços de um estabelecimento de alta classe, como restaurante, sala de
recreio, biblioteca, bar com calefação, parques, quadra de tênis, esportes aquáticos e equitação. O projeto, porém, não teve
continuidade, sendo o edifício anunciado para venda. Em anúncio de 1963, destacou-se que o local era propício para atividades
como hotel de luxo, condomínio com 47 apartamentos, retiro de velhice e colônia de férias.
Em 1967, houve uma proposta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de comprar o hotel inacabado para instalar um
centro de reuniões e eventos e colônia de férias, projeto que não seguiu adiante. Dois anos depois, mediante o Decreto
192/1969, a Prefeitura declarou a área como sendo de utilidade pública para fins de desapropriação. A Lei Municipal 742/1971
autorizou a Prefeitura a participar da constituição da empresa Cavalinho Branco S.A. Hotelaria e Turismo e a subscrever ações.

Histórico (continuação):
A construção serviu, em 1973 ou 1974, como palco de um show de rock conhecido como Devonstock. O evento foi idealizado
por José Luiz Medeiros Traslatti, conhecido pelo apelido “Dévon”. O nome do show mesclava o apelido do idealizador com a
referência ao festival Woodstock, ocorrido no interior dos Estados Unidos da América em 1969.
A Lei Municipal 861/1976 autorizou a alienação das ações para a Fábrica de Acordeões Sonelli S.A., de Canela. Em 21 de
setembro de 1977, houve nova autorização para alienação das ações, desta vez para a Turinvest S.A. Hotéis e Turismo (Lei
Municipal 875/1977), sendo esta concretizada mediante escritura pública lavrada no Tabelionato. A Turinvest se comprometeu a
assumir todas as dívidas e encargos da Cavalinho Branco S.A., a construir um restaurante, local de jogos e camping até o verão
de 1978 e a concluir o prédio até setembro de 1979. A Lei também vedava à Turinvest a alienar as ações antes de concluir a
construção do prédio. Após várias propostas frustradas, a Turinvest cumpriu o acordado, inaugurando o hotel antes de julho de
1979. Desde então, o hotel mantém-se em funcionamento.
Documentação Iconográfica:

Fonte: CINEJORNAIS... (ca. 1950)

Fonte: Reprodução – Internet (foto de data desconhecida)

Fonte: A SOCIEDADE... (1959)

Fonte: Reprodução – Internet (foto de ca. 1973)

Fonte: Reprodução – Internet (foto de 1977)

Documentação Iconográfica (continuação):

Fonte: FONSECA (2012, foto de 1977)

Fonte: FONSECA (2012, foto de 1980)

Levantamento Fotográfico atual:

Foto: Nathan Camio
Imagens complementares (entorno, edificações):

Fotos: Nathan Camilo

Análise Arquitetônica:
Elemento de destaque na paisagem. Grande volume horizontal simétrico, o volume não traz robustez, apesar de seu porte, sua
forma é quebrada pelo volume central de destaque com avanço em telhado de águas laterais ressaltando o oitão com o nome do
Hotel. As janelas, do tipo trapeira, quebram o volume horizontal do coroamento no telhado.
No corpo da edificação, além do volume ressaltado central, a edificação é composta de sacadas isoladas que avançam com
sutileza e com elementos mais verticalizados de esquadrias. Os guarda-corpos em gradil metálico são esbeltos, assim, como as
lajes em balanço das sacadas. O volume é equilibrado e apesar da cor branca de destaque, não é pesado para o entorno. As
janelas em verga reta na cor verde ajudam a harmonizar o conjunto, juntamente com as telhas cerâmicas.

Fonte: foto cedida pelo empreendimento

Fotos: Cristhie Lenz
O elemento avançado de marcação de acesso é também um elemento diferenciado na edificação. Sua estrutura arqueada traz um
ar de estilo espanhol. Recobrimento com telhas direto sobre parede, sem beirado, nem tabeira, apenas a telha servindo de
pingadeira. O piso é cerâmico, natural.
O volume principal é amenizado pelos avanços laterais também simétricos do térreo (foto central acima). Neste andar térreo a
volumetria ainda é ressaltada pelo embasamento de pedras da edificação, volume de pedras de basalto argamassadas com
pequeno ressalto no volume principal. Hoje com pintura na cor verde, porém, pela cor original já era elemento de destaque.
O acesso é dado por escada, valorizando ainda mais o interior.

Fotos: Cristhie Lenz
Na parte interna, de planta assimétrica, percebe-se a busca pelo zoneamento de usos. Porém, consegue manter a fachada
simétrica frontalmente. O volume posterior repete a forma principal, com telhado com presença de tabeiras, edificação com
presença de sacadas e ressalto no terreno, apenas na fachada posterior da frontal. O anexo tem fachada mais “plana”.

Análise Arquitetônica (continuação):

Fotos: Cristhie Lenz
A grande atração do hotel permanece sendo o entorno, as vistas do lago e da paisagem.
Internamente, a edificação não tem muitos destaques. O piso do andar superior foi substituído, tendo demasiado destaque na
edificação e deixando sem destaque alguns elementos diferenciados, como o espelho que compõe o marco das portas (visível nas
fotos 1 e 4 abaixo). O forro do segundo andar é a própria laje, que em alguns locais inclusive nem tem reboco. Já no terceiro andar
o forro é de madeira à vista, envernizada escura. Os corredores em geral são escuros, iluminados apenas na circulação central
por vitrais junto à escada e por pequenas aberturas no final do corredor. A iluminação é feita por luminárias.

Fotos: Cristhie Lenz
Os quartos são praticamente sem grandes atributos, exceto a vista externa. São em geral pequenos para os móveis existentes
(que, segundo informação da atendente do local, são originais). Internamente, os quartos receberam um piso novo também,
menos chamativo que o da circulação, mesmo assim não integram o ambiente. Os banheiros continuam com os azulejos originais
e louças, das décadas de 1970-80, coloridas. Já os boxes, segundo informações, foram substituídos. Não há elementos de
destaque que impeçam a substituição total destes revestimentos e/ou móveis, pois eles não contam a história da edificação e não
são atrativos para os visitantes, tampouco realçam o interesse histórico e patrimonial do imóvel.

Fotos: Cristhie Lenz
O salão de eventos, também usado para café da manhã, possui pé direito de destaque com colunas circulares. Esses elementos
são características da pretensão de uso inicial que era de cassino. Porém, o piso cerâmico (apesar de original da inauguração)
não contempla a ideia de grandiosidade dos demais elementos do ambiente. O forro tem a estrutura quadriculada exposta da laje
nervurada, utilizada neste caso para vencer os vãos.

Análise Arquitetônica (continuação):
Na cozinha (fotos 3 e 4 abaixo) a estrutura de pré-moldado está bem aparente, demonstrando que não houve preocupação com
tal ambiente. O piso segue o cerâmico, usado desde o hall e o salão de eventos, porém, mais típico de seu uso neste ambiente.

Salão de festas

Cozinha

Fotos: Cristhie Lenz
A recepção, hall de entrada e áreas comuns do térreo recebem o mesmo piso cerâmico, que segue nas escadas até o último
pavimento. Apesar da fachada demonstrar a ocupação de quatro andares, só estão em uso os três primeiros; a ocupação do
sótão é somente de serviços, as trapeiras tem tampões nas esquadrias.
As paredes incialmente rebocadas foram em parte descascadas por interesse dos proprietários a fim de destacar a estrutura para
servir de revestimento diferenciado. Outro item de destaque são os vitrais coloridos que estão presentes na porta principal e nas
janelas da circulação vertical, elementos característicos da década da inauguração.
Percebe-se que internamente vários elementos são característicos e simples (de menor custo-benefício), vinculados à década da
inauguração, possivelmente não vinculados ao projeto original, que seria mais glamoroso e de requinte. Não tivemos acesso aos
projetos originais (mas seria um estudo interessante a se fazer, afinal poderia trazer mais detalhes desta edificação tão
destacada).
Hoje, há a inscrição de muitos elementos de outras influências locais/regionais no ambiente. Desta forma, a edificação não tem
hoje internamente nenhum valor arquitetônico que seja irreversível, fazendo parte deste levantamento apenas para fins
informativos e de estudos. Caso a edificação venha a sofrer um projeto de interiores futuro, de modo a garantir um estilo ou uma
tendência mercadológica, possivelmente muitos elementos não serão mantidos. Considerando que a maior valorização do imóvel
são as fachadas externas, essas sim de relevância histórica e cultural, um interior mais atrativo para turistas e visitantes que não
buscasse mentir a sua história seria muito relevante.

Fotos: Cristhie Lenz
Planta de situação atualizada

Croqui / planta baixa
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