
Localizado na área central do Rio de Janeiro, 
o Grande Hotel Bragança foi inaugurado 
em 1895 e sofreu uma grande reforma em 
1910 quando passou a apresentar suas 
características atuais. O hotel, que já foi 
frequentado por artistas como Noel Rosa e Di 
Cavalcanti, fez parte do desenvolvimento do 
bairro da Lapa, quando muitas hospedagens 
foram inauguradas no centro do Rio para abrigar 
comerciantes. O hotel foi desativado na década 
de 1940 e o edifício passou por um grande 
processo de degradação até chegar a um 
estado de deterioração que colocava em risco 
a sua estabilidade física e consequentemente 
a harmonia do conjunto arquitetônico que faz 
parte do patrimônio cultural da cidade. A obra 
de intervenção e restauro finalizada em 2016 
teve a intenção de recuperar e reintegrar esse 
patrimônio à vida da cidade.

A bela edificação eclética se destaca na 
paisagem pelo coroamento de sua fachada 
principal composta por duas cúpulas simétricas 
e pela presença de rica ornamentação. O 
imóvel da Rua Visconde de Maranguape nº 9, 
onde funcionou o antigo hotel, e a edificação 
vizinha são bens preservados pelo Corredor 
Cultural e foram recuperadas de acordo 
com o projeto da equipe de restauro e com 
as orientações dos técnicos do Instituto Rio 
Patrimônio da Humanidade. Foram mantidas 
as características artísticas e decorativas 
que compõem o conjunto das fachadas e 
coberturas e feitas modificações internas 
que permitiram a instalação de 14 quartos, 
de um bar no pavimento térreo e de uma área 
comum no terraço de onde é possível observar 
a paisagem da Lapa e as belas cúpulas que 
coroam a edificação. 

Uma nova edificação, com 106 quartos, 
foi construída na parte posterior do terreno 
com afastamento e altura que respeitam as 
edificações existentes e preservadas. Para o 
projeto dessa nova edificação, foram realizados 
diversos estudos de volumetria para que fosse 
possível chegar a uma solução compatível 
ao conjunto existente. A proposta definida foi 
a implantação do bloco novo completamente 
afastado das edificações antigas, preservando 
a ambiência do conjunto arquitetônico 
patrimônio da cidade. A ligação entre o bloco 
antigo e o novo é feita por um pátio com 
jardins e pérgulas leves que conectam os dois 
edifícios e criam uma área de estar para o hotel. 
O vazio do pátio permite a leitura do diálogo 
entre o antigo e o novo e cria percursos que 
integram os dois momentos da arquitetura 
com simplicidade e beleza.

Fachada antes do restauro Perspectiva do projetoLargo da Lapa e o antigo Hotel Bragança

Rua Visconde de Maranguaoe nº 09 
Edificação onde funcionou o antigo Hotel Bragança.
As fachadas, cúpulas e telhado foram restaurados 
preservando a volumetria da construção. As cores 
da fachada e das esquadrias foram escolhidas 
visando destacar a beleza da ornamentação e 
valorizar o conjunto arquitetônico patrimônio cultural 
da cidade.

Edificação nova com linhas 
simples e cores neutras.

Pátio de conexão com 
jardins e pérgolas leves.

Rua Visconde de Maranguaoe nº 13
Sobrado existente. A fachada foi restaurada e 
recebeu pintura com cor semelhante à original.

Rua Visconde de M
aranguape

Rua do Passeio

Legenda:
1- Lobby
2- Suítes
3- Acesso serviço
4- Bar      
5- Jardins
6- Estar/ Buffet
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Planta Pavimento Tipo

7- Cozinha
8- Pérgula acesso bloco novo
9- Administração
10- Áreas técnicas
11- Vestiários
12- Refeitório
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