
MOSTRA DOCUMENTÁRIA DA ARQUITETURA ALEMÃ EM PORTO 

ALEGRE COM DESTAQUE PARA AS OBRAS DE THEO WÍEDERSPAHN
PROMOÇÃO DA

COMISSÃO COORDENADORA ESTADUAL DAS COMEMORAÇÕES 

DOS 160 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO RIO GRANDE DO SUL
OFICIALIZAÇÃO PELO

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL — MARGS - SUSEC - SEC
CO-PROMOÇÃO

FACULDADE DE ARQUITETURA DA U.F.R.G.S.
APOIO DA

A.P.L.U.B. E DA FUNARTE
CURADORIA DA MOSTRA
Prof. Günter Weimer

PERÍODO DA EXPOSIÇÃO
II de julho a 05 de agosto de 1984

CATÁLOGO



4 — CERVEJARIA CONTINENTAL — 1909/30
— hoje CERVEJARIA BRAHMA
O primeiro grande projeto de obra industrial desenvolvi

do por Wiederspahn foi o da Cervejaria Bopp (depois Continen
tal e hoje Brahma). Os primeiros esboços são de 1909 e seus 
últimos desenhos de 1930. Nesse período a fábrica sofreu inú
meras modificações, adaptações e acréscimos. A pequena em
presa evoluiu para um respeitável complexo industrial. A 
nutenção da unidade formal, nestas condições, era tarefa di
ficílima.

5 — CERVEJARIA CONTINENTAL — 1909/30
— hoje CERVEJARIA BRAHMA
O detalhamento de uma obra de tamanha complexidade 

formal requeria muito cuidado e esmero. Os filetes eram de
senhados na escala 1:1 para a confecção das chaplanas corres
pondentes. As obras escultóricas e os relevos eram desenha
dos na escala natural e fundidos em argamassa armada.

6 — CERVEJARIA CONTINENTAL — 1909/30
— hoje CERVEJARIA BRAHMA
Os elementos decorativos eram desenhados a carvão, na 

escala 1:1; quando muito grandes, 1:2. Os escultores moldavam 
o barro. Depois se fundia um negativo em argamassa que ser
via de forma para a fundição final do elemento em argamassa 
armada. Por este processo era possível conseguir um bom nú
mero de cópias iguais.

7 — HOTEL MAGESTIC — 1914/27
Para Horácio de Carvalho, Wiederspahn projetou o Hotel 

Magestic, o qual foi construído em 3 etapas distintas: 1914, 
1920 e 1927. Trata-se de uma das obras mais importantes da 
cidade, que em boa hora foi restaurada, ao contrário do Grande 
Hotel, projeto de Cristiano de I. P. Gelbert. Esta curiosa pers
pectiva pertence a um dos primeiros estudos do Magestic que, 
inclusive, seria construído em outro local.

8 — BANCO DA PROVÍNCIA DO R. G. DO SUL,
sede de Porto Alegre — 1908/15
Grande parte da obra de Wiederspahn foi simplesmente 

demolida. Do projeto do Banco da Província, em Porto Alegre, 
Rua 7 de Setembro, esq. Uruguai (depois integrado no Bc. Sul- 
Brasileiro), somente chegou a nossas mãos o desenho acima. 
Segundo as crônicas da época, tratava-se de um prédio de ex
cepcionais qualidades. Além deste, ainda ele projetou os Ban
cos, Alemão e Pelotense, ambos demolidos.
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_ FACULDADE DE MEDICINA — 1913
Com a criação das primeiras faculdades de ensino su-

edifícios. O primeiro prédio 
Rodolfo Ahrons,

ma-

do acervo: Sr. Heinz

1

perior, procurou-se projetar novos 
foi o da Faculdade de Direito, construído por 
antes da vinda de Wiederspahn. , , , .

limiar da I Guerra Mundial, projetou as Faculdades de 
de Engenharia. A primeira estava em fase de con- 

Brasil rompeu relações com os 
construtores ale-

1824-1984
160 anos 

de Imigração Alemã 
no Rio Grande do Sul.

No
Medicina e
clusão no momento em que o
mãeY' f o ram "af a's tados "do* U-aba I ho S n a s^ obras públicas. O pro

jeto foi modificado: a cobertura não acompanhou o risco ori
ginal.
2 - FACULDADE DE MEDICINA - 1913

A complexidade formal da arquitetura de então exigia um 
detalhamento muito acurado e a participação de artesãos expe
rimentados. O próprio arquiteto precisava ser um profissional 
completo: deveria dominar desde o desenho e escultura ate o 
cálculo do concreto armado e das instalações.

Atualmente este trabalho fica dividido entre o arquiteto 
e o engenheiro civil.
3 _ edifícios da delegacia fiscal e dos correios e

TELÉGRAFOS — 1913/15 . . , , .
O conjunto mais significativo da primeira fase da obra 

de Wiederspahn é formado pelos prédios da De e9acia ^ca 
(atual sede do Museu de Artes do R. G. do Sul — MARGS) 
e dos Correios e Telégrafos. Projetou também _a abertura da 
Avenida Sepúiveda, onde, ao final, esta o Portão Central do 
Porto.NOTA: A impressão deste catálogo a partir de texto manuscrito não recebeu revisão pelo autor.



9 — BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO,
de Santa Maria — 1917
Com uma economia em expansão, o sistema bancário foi 

levado a abrir filiais no interior do Estado. Dentre as numero
sas cidades beneficiadas, Santa Maria recebeu uma filial do 
Banco do Comércio, para a qual Wiederspahn fez vários estu
dos, em 1917. O prédio ainda existe e está correndo sério ris
co de demolição.
10 — BANCO PELOTENSE, em Estrela — 1916

Dentre as filiais de bancos, projetadas, algumas não fo
ram construídas e de outras não conseguimos a documentação. 
É provável que um bom número de obras de Wiederspahn te
nham se perdido no anonimato, devido a isto.

Desenho de seu colaborador, arquiteto Mariano Lieg.
11 — BANCO DA PROVÍNCIA e BANCO NACIONAL DO

COMÉRCIO, em Cruz Alta — 1920
A dinâmica expansionisia foi de tal ordem que dois ban

cos diferentes encomendaram, ao mesmo tempo, projetos para 
a mesma cidade, como foi o caso dos Bancos acima. Progra
mas semelhantes para uma mesma cidade, projetados pelo 
mesmo arquiteto, teriam que resultar em soluções muito pa- 
recidas
12 — CATEDRAL METROPOLITANA — 1917

Em 1919 a Cúria Metropolitana promoveu um concurso 
internacional de projetos para a Catedral Metropolitana de P. 
Alegre. Foi vencido pelo Arq.° Jesus Maria Corona Alonso. 
Wiederspahn ficou com o 2° lugar. Após algumas demandas, 
o concurso foi anulado e encarregou-se ao arquiteto da Cúria 
Romana, Comendador Giovani B. Giovenalle a executar o pro
jeto definitivo. Como pode ser visto, muitos detalhes de Wie
derspahn e Giovenalle são de uma semelhança surpreendente.
13 — PALACETE CHAVES — 1919

Uma das maiores perdas do acervo arquitetônico da ci
dade foi a demolição do Palacete Chaves (conhecido vulgar
mente como Café Colombo). Ficava na esquina da Rua dos An- 
dradas (da Praia) com a Gen. Câmara (Ladeira). Nas crônicas 
da época era citado como um dos mais belos edifícios da ci
dade.
14 — EDIFÍCIO ELY — 1922/23

Talvez a obra mais citada de Wiederspahn seja o Edifício 
Ely, construído para o Cel. (da Guarda Nacional) Nicolau Ely, 
que fizera grande fortuna com o comércio exportador de ma
deiras. O projeto foi desenvolvido entre a I Guerra Mundial e 
a Revolução de 23 e se situou em posição estratégica para o 
comércio: junto à Estação da Viação Férrea.

15 — EDIFÍCIO ELY — 1922/23
O desenvolvimento desse projeto requereu um grande 

número de desenhos. Destes, 114 estão na Faculdade de Ar
quitetura da U.F.R.Ç.S.
16 — EDIFÍCIO ELY — 1922/23

Detalhes pouco mais acurados eram desenhados em es
cala 1:1, em pranchas de tamanhos descomunais.
17 — EDIFÍCIO ELY — 1922/23

Todo e qualquer trabalho de restauração deve atentar, 
em primeira instância, às propostas de seu autor. Estas só po
dem ser transgredidas em casos de incompatibilidade com a 
utilização atual da edificação. Por isto é de fundamental im
portância para qualquer restauração a pesquisa documental e 
o respeito pelas propostas do autor.
13 — AN AO — s/data

Os elementos escultóricos das fachadas eram detalhados 
perfeitamente e remetidos às oficinas especializadas onde eram 
moldadas em barro e fundidas em argamassa. Dentre as ofici
nas, a mais conhecida era a de João Vicente Friederichs. Des
ses desenhos conhecemos muito poucos. O da presente lumi
nária. muito "kitsch” per sinal, deve ter sobrado por não ter 
sido realizada.
19 — TÚMULO — s/data

Na época, eram feitos altos investimentos em constru
ções tumulares, das quais Wiederspahn projetou inúmeras, nos 
cemitérios de Porto Alegre. Eram realizadas em oficinas espe
cializadas, das quais a de J. Aloys Friederichs, tio de João Vi
cente Friederichs era a mais conhecida.

O do modelo acima "mostra um dos aspectos do humor 
de Wiederspahn. Trata-se de um "presente" a conhecido comer
ciante pelo qual nutria alguma animosidade. O leão, símbolo do 
poder político, jaz aos pés de uma Justiça de olhos muito aber
tos. Em vez da espada, ela usa um punhal para favorecer o 
"ouro", em detrimento do “Código" das leis”.
20 — PROJETOS DE MONUMENTOS — 1924

Em 1924 comemorou-se o I Centenário da Imigração Ale
mã no Rio Grande do Sul. Ocorreram inúmeros eventos, sendo 
um deles a construção de monumentos ao Imigrante, através 
de concursos, dos quais participou sempre Wiederspahn.
21 — LOJA DE ALBERTO ADAMS — 1916

Além dos grandes empórios comerciais (como Nicolau 
Ely, H .Theo Mõller, Germano Wahrlich, Fraeb & Cia., Schmidt 
& Cia., Paz Moreira, Bier & Ullmann, Esteves Barbosa (hoje Ca
sa Victor), o arquiteto Wiederspahn também projetou várias ca
sas comerciais ou lojas menores como a de Alfred Dennin, Ca

sa Clark, Casa Tschiedel e a de Alberto Adams. Esta última
de 1916.
22 — CASA A. M. ARAÚJO — s/daía

Uma das imposições do regime republicano foi a obriga
toriedade de substituir os beirais dos prédios por platibandas. 
Isto gerou uma verdadeira "onda fachadística". Essa onda atin
giu até mesmo edificações de maior altura, como a de A. M. 
Àraujo.
23 — ARAMAZÉNS DOS IRMÃOS AHRONS — 1920; e de

SCHWARTZ • HOMRICH & CIA. — 1919
Para o funcionamento dos grandes empórios comerciais, 

havia a necessidade de grandes depósitos ou armazéns estra
tegicamente colocados em relação às vias fluviais, ferroviárias 
e rodoviárias. O local ideal era a praia do Caminho Novo, hoje 
Voluntários da Pátria. Grande número desses armazéns (alguns 
dos quais ainda existem) foram projetados por Wiederspahn.
24 — ARMAZÉNS DA ALIANÇA DO SUL — 1922

A Aliança do Sul era uma Companhia de Seguros que 
usava seu capital para comercializar pesados equipamentos elé
tricos importados. Necessitava, portanto, de grande armazém 
à beira do Guaíba. Para essa Companhia, da qual Rudolf Ahrons 
se tornou o presidente, Wiederspahn realizou vários projetos, 
sendo o mais conhecido o do "Cinema Guarani".
25 — MOINHO CHAVES — 1920

O projeto de industrialização agitava a periferia da cidade 
com a construção de fábricas. Esses prédios exigiam uma ex
pressão muito distinta dos edifícios oficiais, de ostentação. A 
singeleza e o desprendimento do acabamento da massa arqui
tetônica, estão em flagrante contraste com a arquitetura pala
ciana e das mansões burguesas.
26 — FÁBRICA BRENNER, FONSECA & CIA — 1918 — S. Maria

Na década de 1910, o Rio Grande do Sul corria ombro a 
ombro com São Paulo na produção industrial. Foi grande o nú
mero de fábricas edificadas na época. Inicialmente elas tinham 
um tratamento formal palaciano (exemplo: Cervejaria Continen
tal, hoje Brahma) que foi sendo paulatinamente simplificado.
27 — FÁBRICA WALLIG — 1920, Porto Alegre, e

ABRAMO EBERLE — 1925, Caxias do Sul 
A franca expansão do parque industrial exigia a cons

tante ampliação de prédios antigos além de novas construções.
A arquitetura das fábricas recebia um tratamento muito sóbrio 
que, mais tarde, serviria de catapulta para a expressão da ar
quitetura chamada "moderna".

28 — GRÊMIO DE REGATAS ALMIRANTE TAMANDARÉ — 1916
Dentre os clubes sociais e desportivos, Wiederspahn pro

jetou as sedes de 3 associações náuticas: o Almirante Barroso, 
o Porto Alegre (hoje integrado ao G-P-A) e o Almirante Taman- 
daré. A construção do último é de 1916. Os desenhos são do 
arquiteto Mariano Lieg.
29 — CLUBE CAIXEIRAL DE SANTA MARIA — 1920

De vários estudos para o Clube Caixeiral de Santa Maria, 
de 1920, este é um deles. Esse projeto é interessante porquê 
apresenta uma certa retração no uso de elementos decorativos 
sem que o tratamento dos volumes arquitetônicos perdessem 
a sua dinâmica. Esta tendência, a simplificação, se acentuaria 
no decorrer do tempo.
30 — SOCIEDADE GERMÀNIA — ampliação, 1921

Durante a I Guerra Mundial, em 1917, a sede própria da 
Sociedade Germânia, à Rua Dr. Flores, foi incendiada. Quatro 
anos depois, a Sociedade comprou o palacete "Vila Palmeiro", 
construído por Koch & Friedrichs, defronte à Praça Júlio de 
Castilhos, o qual se mostrou pequeno. Uma concorrência pú
blica de projetos apontou Wiederspahn como vencedor para a 
construção do salão de festas, com a ampliação da sede.

Essa sociedade, a mais antiga do Estado, reunia as fa
mílias mais importantes da grande comunidade teuto-brasilelra 
de Porto Alegre.
31 — SEDE DA SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE —

SOGIPA (então “TURNER-BUND")
O projeto da primeira sede própria do "Turner-Bund", foi 

realizado pelo sueco Johan O. Baade. Wiederspahn passou a 
responder — a partir de sua imigração para cá em 1908 — dos 
projetos de ampliação da mesma, bem como da construção dos 
pavilhões e edificações da sede de São João, assim como da 
do "Tennis Club Germania" (hoje integrado à SOGIPA como 
seu Departamento de Tênis).
32 — PROJETO NÃO IDENTIFICADO — s/data

Durante a chamada República Velha 
concursos de arquitetura. Boa parte da obra realizada por Wie
derspahn foi conseguida desta forma. Quando se tratava de 
obras para a sociedade luso-brasileira, ele concorria através de 
senhas gauchescas (como Vaqueano, Sentinela do Rio Grande, 
Pampeano, etc.). Quando o concurso era para personalidades 
teutas, suas senhas eram bem mais modestas, como no do pre
sente caso, que se reduziu a dois monogramas.
33 — ESCOLA DO SÍNODO LUTERANO — 1920

Entre as diversas escolas projetadas por Wiederspahn, 
está a Escola do Sínodo Luterano, que surgiu em consequência

eram comuns os



52 — HOSPITAL. ALEMÃO
(depois HOSPiTAL MOINHOS DE VENTO) — 1934
O primeiro projeto de vulto, depois da falência, foi a am

pliação do Hospital Alemão (hoje Moinhos de Vento). Em 1914 
fora realizado um concurso para a construção desse hospital 
onde Wiederspahn tirou o 2.° lugar. O primeiro ficou cou. uma 
firma de Munique, Alemanha. Com a guerra que st seguiu se
ria impossível aos alemães o desenvolvimento do projeio. Essa 
tarefa foi delegada a Wiederspahn. O projeto original foi. então, 
bastante modificado, com o acréscimo de mais um andar. Em 
1934 o hospital recebería a sua primeira ampliação, com o pa
vilhão da Maternidade, que Wiederspahn projetou e administrou. 
A construção foi realizada por Costa & Hartmann (Arquitetos 
Siegfried B. Costa e Eng.° Carl Hartmann).
53 — ESCOLA NORMAL EVANGÉLICA DE SÃO LEOPOLDO —

1934
A década de 30 foi muito difícil. No plano internacional 

a crise econômica fomentaria a ascensão do nazi-fascismo e, 
internamente se viveria as sucessivas revoluções de 1930, 1932 
e o "Estado Novo”. Entre as muitas escolas alemãs, criou-se 
também uma Escola Normal, para a qual Wiederspahn adaptou 
e ampliou quatro prédios. O último foi o internato feminino.
54 — FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO — 1937

A Fundação Evangélica fez parte do programa de preser
vação da cultura germânica. Para esse programa Wiederspahn 
ainda projetaria o Ginásio Alberto Torres, em Lajeado; Augusto 
Pestana, em Ijuí; assim como o de Panambi. O prédio original 
da Fundação Evangélica ("Evangelisches Stift") é de sutoria do 
arquiteto Ernst Leubert, para o qual Wiederspahn desenharia o 
projeto de modificação que não foi executado. Mas iria proje
tar vários prédios complementares que foram construídos.
55 — IGREJA com MAUSOLÉU — 1935 

A ascenção do nazismo só deixou influências indiretas
obra de Wiederspahn. As formas se adaptaram às necessi

dades dos novos tempos mas Wiederspahn resistiu ao monu- 
rnentalisrno formalista, então em voga. Porém, um programa — 
igreja com mausoléu — deixa transparecer a ideologia da época.
56 — IGREJA EM COSTA DO RÍO PARDO — 1934

A um programa típico da época — integração igreja-es- 
cola-residência de um pastor professor — Wiederspahn propõe 
uma edificação singular, com campanário ao fundo, com formas 
que lembram mais a arquitetura luso-brasileira do período co
lonial. Seria uma influência neo-colonial?

mais expressivas para a época, Wiederspahn não pode ser qua
lificado como sendo arquiteto exclusivo das chamadas “classes 
burguesas". Realizou ele muitos projetos residenciais para a 
classe média e para os subúrbios mais afastados.
46 — CASA DE ARTUR KETZER — s/data

Wiederspahn também projetou casas pequenas, quase mi
núsculas, como é o caso dessa casinha de sala e quarto.
47 — EDIFÍCIO CHAVES

Edificações com maior altura foram construídas a partir 
da I Guerra Mundial. Na virada da década de 30, elas sofreram 
rápida evolução formal. Essa perspectiva inacabada pertence ao 
período anterior à crise. A obra se destinava à esquina da hoje 
Av. Otávio Rocha com a Praça 15, onde, mais tarde, seria cons
truído o edifício Frederico Mentz, mais conhecido como Novo 
Hotel Jung, projetado pelos irmãos Domingos e Agnelo Nilo de 
Lucca, para a firma Azevedo Moura Gertum.
48 — EDIFICiO BIER & ULLMANN — 1925/30

Já em fins da década de 1920, percebe-se uma notável 
tendência à simplificação formal e à substituição das paredes, 
por vidro. Trata-se de uma evidente influência da "Neue Sach- 
lichkeit” que, sob o regime nazista, adquiriu um caráter mar- 
cadamente monumental. Nesta tendência deve ter influído o 
arquiteto Franz Filsinger.
49 — EDIFÍCIO FREDERICO MENTZ — 1931

Já em plena década de 30, em conseqüência da crise eco
nômica, as edificações perdem muito dos seus efeitos decora
tivos. As massas tendem ao esquematismo e à geometria. Es
ta seria a fase áurea dos arquitetos filiados a movimentos de 
extrema direita e a penetração da arquitetura da época nazi- 
fascista. Aí Wiederspahn não se sairia muito bem, porquê fal
tava o toque monumental em seus projetos. Desenho dc seu 
colaborador Franz Filsinger.
50 — BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO — 1928/29

O Banco Nacional do Comércio foi o seu último grande 
projeto para o Centro da cidade. Era um programa complexo, 
com sede bancária, restaurante, clube e hotel. Posteriormente 
o projeto foi modificado, tornando-se todo o prédio exclusiva
mente sede bancária e a magnífica cúpula central foi suprimida.
51 — BANCO NACIONAL DÒ COMÉRCIO — 1928/29

Wiederspahn começou a construção da obra. Quando es
tava escavando as fundações, se desencadeou a grande crise 
e foi requerida a sua falência. Com profunda depressão ner
vosa, ele retirou-se para seu sítio na Ponta Grossa, de onde 
só sairia tempos depois, para atender os encargos da Igreja 
Evangélica (Sínodo Rio-Grandense).

39 — RESIDÊNCIA DE ALBERTO BOPP — 1923
Quando terminou a Revolução de Vinte-e-três, se fizeram 

sentir novos alentos na sociedade rio-grandense. As perspec
tivas de Wiederspahn voltaram a ter cor. Suas aquarelas pas
saram a adquirir notoriedade.
40 — RESIDÊNCIA DE FELIPE SCHWARTZ — 1923/24

Com os ventos favoráveis da economia, a burguesia vol
tou a acorrer ao escritório de Wiederspahn. Os mais abastados 
preferiram construir suas residências na aristccráti '.a rua In
dependência, a qual, em sua parte alta, avançando pela rua Mos- 
tardeiro, passou a contar com dezenas de mansões de famílias 
teutas.
41 — PALACETE DE PAULO LIVONIUS — 1929

Possivelmente o palacete de Paulo Livonius tenha sido o 
último projetado por Wiederspahn. Ele foi projetado às véspe- 

da quebra da bolsa de Nova Iorque e de sua própria falên
cia. A crise econômica e a Revolução de 1930 provocariam uma 
mudança muito mais profunda na expressão de sua obra do 
que mesmo a I Guerra Mundial.
42 — RESIDÊNCIA DE JOSÉ SELL — Cachoeira — 1918

Wiederspahn não projetou apenas residências palacianas. 
Essa residência fora projetada pelos arquitetos Hermann Bar- 
tels e Jorge Hõlzer, em 1917. Insatisfeito com o projeto, o pro
prietário solicitou a execução de outro, com modificação da fa
chada e acréscimo de um torreão. Desenhos do arquiteto K.

do fracionamento da Igreja Evangélica. Os ortodoxos passariam 
a integrar o Sínodo Luterano mais conhecido como Missouri, e 
os liberais o Sínodo Rio-Grandense. Wiederspahn realizou pro
jetos para ambos.
34 — HOTEL DO COMÉRCIO DE BAGÉ — antes de 1915

É realmente notável o prestígio regional que o escritório 
de Rodolfo Ahrons possuía antes da I Guerra Mundial. Apesar 
da precariedade das comunicações, havia solicitações de proje- 
tos para todo o Interior do Estado como, no caso, a cidade de 
Bagé. A penetração era tão grande que Ahrons mantinha filiais 
receptadoras de projetos em várias cidades.
35 — PALACETE RHEiNGANTZ — Pelotas — 1916

A maior afluência de projetos, obviamente, foi para re
sidências, das mais variadas espécies. A alta burguesia solici
tava projetos de palacetes, como esse para Alberto de ba 
Rheingantz, de Pelotas. A aprovação da encomenda, em geral, 
dependia de um sumário esboço de planta-baixa e de uma pers
pectiva ou, no mínimo, de uma fachada bem elaborada.
36 — PALACETE PITA PINHEIRO — Porto Alegre — 1917

Apesar da época da I Guerra Mundial, continuava-se a fa
zer bons negócios e a construir-se magníficas residências. So
mente quando o Brasil entrou no conflito é que surgiu um sen
sível prejuízo no relacionamento entre as sociedades teuta e 
lusa. Mas, para além dos quebra-quebras, incêndios e agres
sões haviam pessoas que não se intimidavam e continuavam 
a procurar os escritórios de arquitetura pertencentes a cida
dãos alemães. Enquanto as famílias teutas, de posses prefe
riam o elegante bairro Independência e o futuroso Moinhos de 
Vento, as tradicionais famílias luso-brasileiras construíam seus 
palacetes no tradicional arrabalde do Menino Deus, como o do 
presente caso.
37 _ PALACETE POMPÍLIO FERREIRA — 1918

O fim dá I Guerra Mundial veio acompanhado de uma 
crise política que teria seu clímax na Revolução de 23. Esse 
acontecimento se tornou expressivo por ter sido em um mo
mento de grande retração econômica.
38 — RESIDÊNCIAS DE LEOPOLDO e ADALBERTO ARNT — 1919

A libertação dos escravos e a proclamação da Republica 
criaram condições que permitiram o rápido enriquecimento de 
vários teuto-brasileiros que, dessa maneira, obtiveram acesso 
às partes mais nobres da cidade. Os mais conservadores pre
feriram a tradicional Rua da Igreja (hoje_ Duque de Caxias) co- 

proprietários da Cia. de Navegação Arnt.

ras

Grimm.
43 — QUATRO RESIDÊNCIAS — s/datas

A abertura do Comércio para o mercado Internacional 
sem a intermediação do Governo Central, durante a chamada 
República Velha, fez com que a arquitetura sofresse as mais 
variadas influências externas. Essas quatro residências gemina
das, provavelmente construídas para serem alugadas, parecem 
ter os jardins copiados de um cartão-postal londrino. Projeto 
sem data. na
44 _ CASAS DILLEMBURG — 1930

A implantação da industrialização fez com que a utiliza
ção do espaço urbano sofresse profundas modificações. Uma 
delas foi a construção de casas com o fim específico para alu
guel. A viúva Maria Emília Dillemburg construiu várais destas 

Comendador Coruja. Algumas foram projetadascasas na rua 
por Wiederspahn.
45 — CASA DE ALBINO SPERB F.° — 1924

Ainda que tenhamos selecionado, prioritariamente, os pro
jetos das altas classes sociais, por julgarmos que elas sejam

mo os



1855 demitiu-se das obras do S. Pedro por não concordar com 
modificações que estavam sendo introduzidas na obra, à sua 
revelia. Projetou a Cadeia e a Câmara de Jaguarão. Fez proje
tos urbanísticos em Camaquã. Projetou numerosas estradas e 
pontes, cadeias e igrejas para o interior do Estado; projetos 
arquitetônicos para S. Maria e P. Alegre. Teve ampla atividade 
como topógrafo. Foi intelectual de estirpe mas morreu na mi-

G2 — JOHANN PHILLIP FRIEDRICH HEYDTMANN
burg, 1802 — f P. Alegre, 4/3/1876 
Foi contratado pelo governo provincial em 1850 quando 

já tinha construído várias fontes d agua e residências. Incum- 
bido dos projetos do Hospital de R. Grande e da Cadeia de 
Pelotas, viria se tornar famoso pelo projeto da Cadeia (Casa 
de Correção) de P. Alegre. Transferido para Cachoeira, proje
tou e administrou o calçamento de ruas daquela cidade e de
R. Pardo. Projetou a Matriz de Cachoeira. Há documentos sobre 
projetos de estradas, pontes e Cadeias para o Interior. Trans
ferido em 1858 para a Câmara de P. Alegre, fez projetos de ur
banização na Cidade Baixa e aterros na zona Norte. Provavel
mente é o autor do projeto do Mercado Público (piso térreo). 
No fim de sua vida projetou a Beneficência Portuguesa, de P. 
Alegre.
63 — JOHANN GRÜNEWALD - * Kónigswinter/Bonn, 24/5/1832

— f P. Alegre, 15/4/1910
Estudou em Kõln onde se tornou "Dombaumeister". Em 

1861 emigrou para S. Catarina e em 1862 estabeleceu-se em 
Maratá, onde dedicou-se à escultura de pedras tumulares. Em
S. Leopoldo construiu a Igreja Matriz, os colégios masculino e 
feminino da Igreja Católica e os pilares da ponte de ferro. 
Devido à fama que então grangeou, foi chamado pelo bispo pa
ra construir o Seminário, hoje Cúria Metropolitana. Nessa épo
ca também projetou a Igreja Evangélica da Rua Senhor dos 
Passos. Há documentos que afirmam que "a maioria dos colé
gios de padres e freiras foram construídos sob a sua direção 
e através de seus projetos. Também lhe foram confiadas as 
construções de inúmeras fábricas e casas particulares de por
te", obras essas que ainda estão para ser identificadas.
64 — WILHELM AHRONS — * Lüneburg, 28/4/1836 — + P.

Alegre, 14/02/1915
Emigrou em 1855 e voltou à Alemanha para fazer seu 

curso de engenharia em 1860. Contratado pelo governo provin
cial para estudar a barra de R. Grande, acabou contratado pe
la Câmara Municipal. Nessa época também realizou obras em 
Pelotas: rede de esgotos e ponte de S. Bárbara. Mais tarde,

57 — HOSPITAL E. CHRiST — Nova Petrópolis — 1944
Com os encargos da responsabilidade técnica através das 

quais dava cobertura legal para as construções de Friedhold 
Rhoden, Wiederspahn encontrou meios para se sustentar du
rante a II Guerra Mundial, mesmo tendo que desenhar perspec
tivas para projetos de outrem. Não deve ter sido nada fácil ao 
velho mestre, ter que perspectivar essa construção em "estilo 
colonial”, projetado por um desenhista pouco qualificado.
58 — IGREJA DE ALTA FELIZ — 1949

Depois da Guerra, quando os ânimos começaram a sere
nar, Wiederspahn chegava aos 70 anos. Sua responsabilidade 
técnica pela firma com F. Rhoden, era apenas formal. Ela pas
sava a maior parte de seu tempo em seu sítio na Ponta Gros
sa, onde desenvolveu algumas obras menores que são admirá
veis quanto ao cuidado de seu detalhamento e o requinte do 
acabamento, como na Igreja da Colônia de Itapoã, ou nesta, 
para a localidaded e Alta Feliz.
59 — RESIDÊNCIA ELLWANGER — 1947

No final de sua vida, Wiederspahn restringiu a sua ativi
dade profissional. Pasosu a atender solicitações da firma, da 
Igreja Evangélica e de alguns antigos conhecidos. Os projetos 
de então, tendem para o bucólico, onde a natureza passa a de
sempenhar papel importante no contexto da massa construída.
60 — RESERVATÓRIO D’ÁGUA — 1949

Apesar da avançada idade, Wiederspahn ainda atendia 
os complexos projetos de engenharia, como esse reservatório 
construído em Estância Velha.

68 — OLE JOHAN BAADE — * Síavanger, Noruega, 3/10/1871
— t ?
Sócio e depois sucessor do arq.° Hermann Glotz, Baade 

era o arquiteto da elite teuto-brasileira do início do século e 
quem fazia concorrência a Ahrons. Sua condição de cônsul de 
seu país, durante muitos anos, deve ter contribuído para a sua 
fama. Consta ter sido exímio construtor de palacetes. Na Fa
culdade de Arquitetura da UFRGS existem os originais de pro
jetos seus onde se destacam a primeira sede do "Turner-Bund 
(mais tarde SOGIPA), de 1905, e o palacete de Carlos Daudt, 
recentemente demolido (Independência esq. S. Antônio).
69 — JOSEF LUTZENBERGER - * Altotting, Baviera, 13/01/1882

— f P- Alegre. 02/08/1951
Diplomou-se em arquitetura em Munique, 1906. Participou 

da I Guerra, depois da qual veio a P. Alegre. Tornou-se muito 
conhecido como aquarelista e desenhista. Foi professor titular 
da Escola de Belas Artes. Começou sua vida profissional na 
firma Weise & Cia. Sua notável obra arquitetônica ainda está 
para ser levantada. São de sua autoria a Igreja São José, o Or
fanato Pão dos Pobres, o edifício Bastian Pinto, a Igreja S. Luiz 
(de N. Hamburgo), o edifício do Palácio do Comércio, entre 
muitas outras.
70 — CHRISTIANO DE LA PAIX GELBERT — * S. Catarina,

5/3/1899. Vive em P. Alegre
Apesar de um sobrenome francês, é de origem alemã e 

fez seus estudos em Munique e sempre se manteve muito 
próximo da linha da arquitetura alemã.

Começou sua vida profissional com o eng.° Carlos Sylla. 
De 1925 a 28 foi arquiteto da firma Azevedo Moura Gertum. A 
partir de 1928 foi arquiteto da Prefeitura de P. Alegre. Suas 
obras maiores são o Grande Hotel e o edifício da Prefeitura 
Municipal (Paço dos Açorianos). Outras obras já inventariadas 
são a Escola Normal Católica de N. Hamburgo, o Sanatório 
Belém, o reservatório elevado da Hidráulica dos Moinhes de 
Vento e a escadaria entre as ruas Fernando Machado e Duque 
de Caxias, sendo os dois últimos construídos por Wiederspahn. 
Foi o responsável pelo planejamento físico do parque de expo 
sições do Centenário Farroupilha, 1935.
71 — JOHANN SCHMIDT — * Munique, 25/10/1880 — t ?

Formou-se em engenharia em Mittweid / Saxônia, 1903. 
Trabalhou na A.E.G. e em fábricas de locomotivas alemãs. Con
tratado pela firma Bromberg & Cia., 1911, para construções in
dustriais. A partir de 1914 trabalhou por conta própria e de 
sua experiência em construções fabris passou à engenharia ci
vil. Suas obras arquitetônicas maiores são o Hospital S. Fran-

em S. Jerônimo e, a partir de 1896, P. Alegre. Construiu pontes 
e abriu estradas. Topógrafo e engenheiro de méritos, era poeta 
e prosador de reconhecida competência. De sua firma com 
Gustav Schmidt, saiu a construção do Colégio Militar, à Av. 
José Bonifácio. Tudc está a indicar que o projeto também é de 
sua autoria.
65 — RUDOLF AHRONS — * P. Alegre, 27/12/1869 — t P.

Alegre, 06/6/1947
Filho de Wilhelm Ahrons, fez o curso de topografia no 

Colégio Militar e diplomou-se em engenharia em Berlim, 1895. 
Na volta dedicou-se à agrimensura e foi assumindo o escritó
rio de seu pai. Fundada a Escola de Engenharia e ligado ao mo
vimento republicano, ampliou consideravelmente a sua clientela 
ao tornar-se construtor preferido dos positivistas. Como enge
nheiro, não dedicou-se à arquitetura mas seu nome deve ser 
citdao porque deu oportunidades a arquitetos como Otto Her
mann Menchen, Manuel Assunção Barbosa Itaqui, Theo Wie
derspahn e Alexander Gundlach. Em 1915 fechou sua firma 
de engenharia para assumir a presidência da Cia. Seguradora 
Aliança do Sul, quando já era grande proprietário de imóveis 
e bem sucedido empresário do setor madeireiro.
66 — JOSEH HRUGI — -K Bõhm Kamnitz, Boêmia, 21/6/1875

— f ?
Obteve seu diploma de "Baumeister" em Praga em 1893. 

Já atuava como arquiteto em P. Alegre, 1914. Ao que tudo in
dica estava ligado à Igreja Católica para a qual projetou e cons
truiu as igrejas N. Sra. da Piedade, N. Sra. da Glória e S. Pedro 
bem como o Instituto Coração de Maria. Com a construção da 
Catedral Metropolitana (projeto do arquiteto da Cúria Romana. 
Giovanni B. Giovenalle), Hrubi assumiu a direção das obras e 
segundo testemunho de vários documentos executou o desen
volvimento do projeto a partir dos riscos originais.

JULIUS LOHWEG — + Heepen / Bielefeld, 13/01/1879
— f ?
Estudou arquitetura em Hildburghausen (1899-1902) e em 

Düsseldorf (1909-1911). Há documentos de que já estava em 
P. Alegre em 1926. Manteve um conceituado escritório de en
genharia e arquitetura que contou com a colaboração dos ar
quitetos Fritz Achenbach e Robert Wihan, este de Eger, Boêmia. 
Ligado aos movimentos de extrema direita, Lohweg contribuiría 
para a evolução modernizadora da arquitetura na década de 30. 
Suas obras principais são os edifícios Rio Brando, da Federa
ção Rural, Agostinho Piccardo, Frigorífico Renner, este em Mon- 
tenegro e a Usina Hidro-Elétrica de Lagoa Vermelha.

-* Ham-

x X x
Na presente Mostra, demos ênfase a seus projetos ar

quitetônicos. Mas devemos saber que Wiederspahn era tam
bém exímio engenheiro estrutural e um grande mestre-de-obras. 
Esta exposição é comDosta de menos de 10% de sua extra
ordinária obra.
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ALGUNS ARQUITETOS ALEMÃES OU DE 

CULTURA GERMÂNICA EM PORTO ALEGRE 
61 — GEORG KARL PHILLIP VON NORRMANN — * Halle, Prús

sia, 23/02/1818 — f P. Alegre, 5/5/1862 
Ao que parece, além da Alemanha, estudou na Suécia on

de executou alguns trabalhos de engenharia. Casou em 1844 em 
N. Friburgo. Em 1848 administrou o movimento imigrantista. Em 
fins de 1849 recebeu a incumbência de projetar o Teatro S. Pe
dro e a Casa da Câmara (mais tarde Palácio da Justiça). Em



Uithmarschen); WEISE, Wilibald Leopold (de S. Leopoldo); 
WEINDORFER, Egon (de Graz/Stíria, Tchecoslováquia).

COMISSÃO COORDENADORA DAS COMEMORAÇÕES DOS 
160 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ — 1984 

Presidente — Dr. Carlos B. Hofmeister, F.°
Vice — Prof. Teimo Lauro Müller, Presidente do Instituto His

tórico de São Leopoldo — São Leopoldo.
Secretário — Jorn. Emir Ramon Gaspary

Subcomissão de Eventos Culturais 
Presidente — Arlindo Mallmann, Presidente da Federação dos 

Centros Culturais 25 de Julho do R. G. do Sul;
Alzira Fortini Albano — Assistente de Cultura da Biblioteca Pú

blica do Estado;
Carlos H. Hunsche, Dr. — Membro do Instituto Histórico de 

São Leopoldo
Emilio Schlabitz Neto — Ex-Presidente da Comunidade Evangé

lica de Porto Alegre.
Evelin Berg lochpe, Sra. — Diretora do Museu de Arte do R. 

G. do Sul — MARGS
Eva Sopher, Sra. — Presidente da Fundação Teatro São Pedro 
Francisco San Martin, Eng.° — Professor da UFRGS 
Germano O. Moehlecke — Presidente do Museu Histórico Vis

conde de S. Leopoldo — S. Leopoldo 
Günter Weimer, Arq.° — Professor da UFRGS 
Herbert Ewaldo Wetzel, Pe. — Reitor da Univ. do Rio dos Sinos 
Hugo Hammes, Jorn. — Adido de Imprensa do Consulado-Geral 

da República Fed.eral da Alemanha em P. Alegre 
João Emílio Müller, Dr. — Presidente do Instituto Cultural Bra- 

sileiro-Alemão
João Sigismundo Baldauf, Jorn. — do "Brasil Post”
Jorge Bertschinger — Presidente da Associação Beneficente e 

Educacional de 1858 — Colégio Farroupilha 
Klaus Becker, Dr. — Membro do Instituto Histórico de S. Leo

poldo
Ko: t Scharf, Dr. — Diretor do Instituto Goethe de Porto Alegre 
Leandro Silva Telles, Prof. — Presidente do Movimento de De

fesa do Acervo Cultural Gaúcho 
Ludvvig Buckup, Prof. Pró-Reitor de Extensão da UFRGS 
Rodolfo lingiert — Presidente da Comissão Estadual do Sesqui- 

centenário da Imigração Alemã — 1974 
Rolf Zelmanovicz, Dr. — Presidente da APLUB 
Theo Kleine, Prof. — Secretário-Geral da Federação dos Centros 

Culturais 25 de Julho do R. G. Sul 
Tony Seitz Petzhold, Prof.a — Presidente da Associação Gaúcha 

de Danças
Wilhelm Hunke (Irmão Liberato), Prof. — Vice-Reitor da PUC 
Vaine Heindrich — Vice-Presidente Cultural da SOGIPA 
Walter Koch, Dr. — Professor da UFRGS

cisco, os edifícios Guaspari, Faillace e a Prefeitura de S. Leo
poldo, além de inúmeras obras em fábricas onde era especia
lista em montagem de equipamentos pesados. "Provavelmente 
ligado a movimentos de extrema direita, fez nome dentro da 
linha de autoritarismo de Flores da Cunha”.
72 — RICHAR WRIED

Todo o esforço para descobrir seus dados pessoais fo
ram em vão. Já estava em P. Alegre em 1910. Foi professor 
na "Gewerbeschule" em 1916, ano em que fez o levantamento 
da cidade de Pelotas. As fontes estão a indicar que se trata
va de um profisisonal muito conceituado. Fez os projetos dos 
palacetes Palmeiro da Fontoura (na Praça da Matriz) e Dionísio 
C. Silveira (na Vol. da Pátria, 177). Foi o autor do livro "Casas 
Modestas”, que foi publicado pela Globo em 1916 e que deve 
ter sido a primeira obra de arquitetura impressa no R. G. do 
Sul. Na contra-capa há indicação de mais 5 obras que, no en
tanto, não sabemos se foram publicadas.

CARL HARTMANN — + Darmstadt, 31/7/1885 — + ? 
Formou-se na Escola Técnica de Engenharia de Strelitz, 

1907. Trabalhou em diversas empresas de Berlim e Darmstadt. 
Emigrou entre 1920 e 22, estabelecendo-se com firma constru
tora. Nesta qualidade foi encarregado dos projetos fabris de 
A. J. Renner. Foi colaborador de Wiederspahn em vários proje
tos como do Edifício Ely e Cervejaria Bopp (depois Continental 
e hoje Brahma). Em 1932 associou-se com o arq.° Siegfried B. 
Costa (sobrenome embora parecendo luso, é alemão), egresso 
do escritório de Wiederspahn e formado em Darmstadt, com o 
qual projetou e construiu muitas obras para a Igreja Evangéli
ca e associações teutas. A partir de 1933 voltou a trabalhar 
sozinho.
OUTROS ARQUITETOS ALEMÃES OU TEUTOS QUE ATUARAM 

EM PORTO ALEGRE COM OBRAS POR INVENTARIAR
ALBRECHT, Victor; BARTEL, Hermann (de Berlim); BRANDT, 
Erich Wilhelm Oswin (de Salzwedel); DEPPERMANN, Arno Hu
go (de P. Alegre): DEUTRICH, Eugen Ludwig (de S. Catarina); 
FICK, Adolf; FRIEDRICH, Josef; HAESSLER, Alfred; HAHN, Wil
helm; HAYEK, Otío; KERN, Paul Martin; KRAPF, Erich Heinrich 
Andreas (de Borbech/Hesse); KRAUSE, Gerhard; KUDE, Johann 
Wilhelm Heinrich (de Kleinitz/Gruenberg); KUPLICH, August; 
LEIPERT, Richard; LINHART, Otto; MENNIG, Edward; MINOR, 
Karl; PAUL, Willy (de Weissensee, Berlim); PETER, Friedrich; 
PUFAL, Jacob; PÜNDER, Heinrich; REGER, Karl; SCHIEHL, Al- 
fons; SCHLANDER, Friedrich; SCHLÜPMANN, Ernst Hans Wal
ter (de Gütersloch/Westfalia); SCHLÜPMANN, Max Hermann 
(de Gütersloch/Westfalia); SCHMITT, Paul; SCHMITT, Jacob (de 
Mainz); SCHRAMM, Gustav; SIEGERT, Adolf (de Kóln, Colônia); 
STEIN, Willy (de Bickenbach/Hesse): VOSS, Bruno d(e Heide/
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