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concedeu aos engenheiros Francisco Pereira

demais convidados foram recepcionados no

original tinha dois pavimentos, dispondo de 10
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e João Teixeira Soares –ou à companhia por
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Um jantar no hotel comemorou a conclusão

movimento dos hóspedes começou a diminuir.

e o alto do Corcovado, passando pelo lugar
denominado Paineiras”. O contrato, celebrado em 10 de junho de 1882, estabelecia que
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Ampliação do Hotel 1920, Malta
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Paineiras Hotel 1921, Malta

efetuados no local. 		
Esses projetos e orçamentos foram substituídos
por outros, aprovados em 1914. Naquele mesmo ano, foi aprovado o projeto de construção
de um pavilhão para o hotel (conforme solicitação da Light) e, no ano seguinte, o da
edificação da lavanderia e outras dependências . Os prazos para a conclusão das obras e
melhoramentos foram sendo estendidos até
1920 e, somente em 1921, o prédio, foi inaugurado, conforme a construção atual.O subsolo foi ocupado por depósito e vestiários.

Varanda Hotel das Paineiras 1927, Malta

No térreo, instalaram-se o restaurante, a
cozinha e as dependências sociais. Nos dois
andares superiores localizaram-se os 36 apartamentos, dos quais dez eram conjugados de
dois quarto.
Entre o hotel e a “Residência” havia uma longa
construção, de 1888, denominada “Extensão”.
Para uma varanda situada ao longo de todo o
prédio davam as portas e janelas dos quartos.
Esse prolongamento do hotel foi demolido
logo após a transferência da Estrada de Ferro
do Corcovado para o Governo Federal.
Junto ao hotel e ao lado do estacionamento
encontra-se o “Pavilhão”, um amplo terraço
aberto mas coberto, construído em 1915, que
oferece uma bela visão da floresta e da Zona
Sul da cidade.
A parte superior dessa edificação, que fica no
mesmo nível da Estrada das Paineiras, possui
piso de ladrilhos hidráulicos, colunas de ferro
fundido, com tesouras de perfis de aço decorativos, estrutura em vigamento treliçado de
aço, com forro interno de frisos de madeira e
cobertura de telhas de ardósia. No pavimento
inferior há um grande salão, que era utilizado
para reuniões e refeições.
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Hotel das Paineiras

O Hotel das Paineiras hospedou muitas pessoas
ilustres, entre elas os presidentes Washington Luís,
Getúlio Vargas e Café Filho. Sarah Bernhardt foi
outra hóspede famosa do hotel. Ele também
foi utilizado como concentração da Seleção
Brasileira de Futebol e das equipes do Botafogo,
Vasco e Fluminense. De volta à propriedade da
União Federal desde 1970, o hotel passou a
integrar o patrimônio do Ministério da Fazenda.
A partir daí, por um período que terminou em
1982, foi arrendado a um grupo hoteleiro, que
o utilizava para a realização de seminários,
cursos, reuniões, congressos e outros eventos.
No final de 1984 ele foi arrendado à Associação
Educacional Veiga de Almeida, que fez
algumas reformas, mas permanece
fechado até hoje.

