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CASA THOFEHRN: HISTÓRIA 
NO BAIRRO FLORESTA

Talvez algum leitor já tenha passado em frente ao 
prédio (foto), mas sem dar importância. Fica no bair-
ro Floresta, esquina da R. São Carlos com a R. Hoff-
mann. Esse prédio é do início dos anos 30, era uma 
“casa de apartamentos”, um dos primeiros prédios de 
apartamentos individuais da cidade. Com aproxima-
damente 700 m² de área construída, são hoje 10 apar-
tamentos e, como tantos outros imóveis, está a venda, 
nada de mais, a principio. 

Mas atrás dessa casa existe uma história esqueci-
da, a do industrial Jorge Thofehrn (1878-1947), seu 
primeiro proprietário.  Jorge construiu a casa para 
alugar os apartamentos, assim como  já havia feito 
Bastian Pinto, com o prédio em frente(hoje o Vila 
Flores), uma das casas criativas do Distrito C. O 4º 
Distrito já tinha muitas fábricas nos anos 30 e os ope-
rários precisavam morar perto, por isso eram necessá-
rios apartamentos de aluguel, menores e mais baratos 
que os tradicionais sobrados residenciais.

Jorge nasceu em Porto Alegre, filho de alemães, 
estudou na Alemanha e conheceu pessoalmente 
o chanceler Otto von Bismark em uma visita a sua 
escola, perto de Hamburg. Depois de terminar seus 
estudos, voltou a Porto Alegre onde trabalhou como 
caixeiro-viajante pelas colônias alemãs e italianas.  
Em 1900 se casa com Bertha Ritter Trein, de abastada 
família de comerciantes.  Em 1913, Thofehrn arren-
dou o Chalé da Praça XV, mas a sua vocação era ser 
um empreendedor da nova indústria gaúcha, que sur-
gia no 4º Distrito,  e em 1917 comprou a conhecida 
fábrica do Dr. Vitor Fischel.  

Nesta primeira fábrica, na esquina das ruas Hoff-
mann e  Av. Voluntários da Pátria, se produzia, além 
de bebidas e produtos de beleza,  o famoso “cham-
pagne” Monopol, com uvas importadas da França. Os 
negócios iam bem, nessa Porto Alegre industrializada 

das primeiras décadas do séc. XX, e ele decidiu cons-
truir um prédio para alugar, a “casa de apartamentos”.  

Nos anos 30, se instalou ali o Bar Zeppelin,  bar 
famoso, frequentado por alemães e pilotos da Va-
rig. Nesta década, Thofehrn decide construir uma 
nova fábrica, mais ampla e moderna, também na 
R. Hoffmann, na esquina com a antiga Av. Minas 
Gerais(que passou a se chamar Farrapos, em 1940). 
O ano de 1941 foi trágico, a nova fábrica foi total-
mente inundada, devido à famosa enchente. Neste 
mesmo ano, o Brasil entrou na guerra e a fábrica, 
assim como outros estabelecimentos alemães ou ita-
lianos, foi invadida e depredada. Em 1947, com a 
morte de Thofehrn, a fábrica foi vendida pela famí-
lia e posteriormente derrubada, assim como todas as 
três casas residenciais que ele mandou construir na 
R. Hoffmann (se considerava um pouco arquiteto 
amador) . 

A “casa de apartamentos” é o único sinal visível 
da presença desse industrial germano-brasileiro, da 
primeira metade do séc. XX. Hoje, esse prédio so-
brevivente, felizmente está listado como patrimônio 
histórico de Porto Alegre e protegido. Mas precisa en-
contrar um novo proprietário, que queira aproveitar 
esse passado como um valor e que de ao lugar uma 
nova função. 

UrbsNova desenvolveu o Plano de Economia 
Criativa, justamente para ajudar prédios como este a 
ter um novo futuro. Conheça tudo sobre essa casa de 
apartamentos, fotos, plantas originais, mapas, e suas 
condições de venda em: https://urbsnova.wordpress.
com/pec-casa-apartamentos

Agradecemos à Família Thofehrn o acesso a do-
cumentos privados e a fotos do importante fotógrafo 
amador, Jacob Prudêncio Herrmann, que foi genro de 
Jorge e trabalhou na fábrica. 

VIDA CRIATIVA
E INOVAÇÃO
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No projeto de revitalização 22@, no bairro Poblenou, 
de Barcelona, o que mais chama a atenção é a atração de 
empresas de inovação para esse antigo bairro industrial, 
com uma história parecida ao antigo 4º Distrito de Porto 
Alegre, especialmente no caso do Floresta, onde se locali-
za o nosso projeto Distrito C. 

É importante aprender com a experiência de Barcelo-
na e poucos sabem que antes do 22@, que se iniciou em 
2000, já havia várias  lutas das associações de bairro no 
sentido de utilizar antigas fábricas sem uso como equipa-
mentos públicos de bairro, especialmente bibliotecas, mer-
cados públicos e centros cívicos e que continuaram duran-
te toda a existência do 22@.

Em 1978 com o fechamento da fábrica têxtil Catex, em 
um prédio de 1856, a associação de bairro do Poblenou 
reivindicou o local como equipamento para o bairro. Depois 
de uma luta de 10 anos, se instala ali, em 1989, uma pis-
cina pública, e em 2009 � nalmente se inaugura o centro 
cívico do bairro, Can Felipa. Depois de 30 anos de reivin-
dicação à Prefeitura, o Centro Cívico Can Felipa é hoje o 
local de encontro da vida associativa do bairro, com muitas 
atividades culturais e educativas.

Em 1998, uma construtora pretendia derrubar no bairro 
outra fábrica têxtil, Can Saladrigas, de 1858, e é impedida 
pela mobilização dos moradores. Em 2001 a associação de 
bairro propõe a criação de uma biblioteca pública ali, com 
custo total de 5,5 milhões de euros. Finalmente, em 2009, 
abre a Biblioteca Municipal Can Saladrigas, num belo pré-
dio industrial, todo reformado (foto). 

Em 1996, a Associació d’artistes visuals de Catalunya 
aluga uma nave de Can Ricart, um complexo fabril, de 
1853, no Poblenou, onde é criado, em 1997, Hangar, um 
espaço para criadores. Em 1998 a fábrica ia ser derrubada 
para dar lugar a um projeto imobiliário. Com a forte reação 
popular, se transforma no símbolo da luta de associações 
de moradores e de artistas pela preservação do patrimônio 
industrial em Barcelona. Em 2007 a Prefeitura é forçada a 
preservar Can Ricart. Desde 2008, a Fundação Hangar é 
uma das Fábricas de Criação o� ciais da Prefeitura de Bar-
celona. A mesma história de luta de associação de artistas 
está na origem de outra fábrica de criação no bairro, La Es-
cocesa. Neste mesmo movimento de mais equipamentos 
públicos de qualidade no bairro, o antigo Mercado Público 
do Poblenou, inaugurado em 1889, foi reformado pela Pre-
feitura  em 2004 e, em 2005, inaugurado o Nou Mercat del  
Poblenou. Outra fábrica sem uso no Bairro, Oliva Artés, de 
1880, em 2002 foi destinada a abrigar um novo museu da 
cidade. Finalmente, em 2015, abriu o Muhba Oliva Artés, 
museu de Barcelona, dedicado especialmente aos séculos 
XIX e XX na cidade.

Quando vemos hoje todos esses equipamentos públi-
cos quali� cados no território 22@, não imaginamos que 
houve tantas lutas de associações, antes da Prefeitura � -
nalmente agir na direção correta e hoje ter orgulho dessas 
realizações, que quali� cam o espaço urbano onde se situa 
o projeto e lhe dá mais atrativos. 

UrbsNova, ao criar o projeto Distrito C, propõe a mesma 
utilização das antigas fábricas no 4º Distrito, como  equipa-
mentos públicos e privados, ligados à economia criativa, do 
conhecimento e da experiência, equipamentos a serviço da 
população.  Veja todas as ofertas culturais, cursos e compras, no Distrito Criativo, em novembro:

distritocriativo.wordpress.com/agenda

AGENDA DISTRITO C  

REVITALIZAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

A BONITA HISTÓRIA DA CASA DE APARTAMENTOS


