
Torreão da
Ilha Fiscal
LEI  MUNICIPAL DE  INCENTIVO À
CULTURA -  R IO DE  JANEIRO/RJ
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PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO



O projeto visa à realização de

tratamentos conservativos e

corretivos na pintura artística

e no piso de parquet da área

denominada torreão, no

prédio principal do conjunto

arquitetônico da Ilha Fiscal.



A Ilha Fiscal é um emblemático patrimônio e símbolo do

período histórico de transição do Império para a

República, assinalado pelo notável evento conhecido

como “Último Baile”, em 1889.

Embora tivesse o papel funcional de atracadouro e

alfândega, com desembarques constantes, o prédio foi

também construído visando criar na Baía de Guanabara

um belo “cartão de visitas” do Império para os navios que

chegavam ao Rio de Janeiro.

Seis meses após a sua inauguração, a Ilha Fiscal recebeu o

evento que marcaria de forma indelével a sua história e a

história do Brasil - um grande baile promovido pelo

Imperador D. Pedro II para receber a comitiva chilena a

bordo do Encouraçado Almirante Cochrane, reunindo os

grandes nomes da política Imperial.



Referência no campo do Turismo

Histórico-Cultural, este conjunto

arquitetônico representa o que existe de

mais significativo na arquitetura da

cidade, sendo um ponto turístico

obrigatório para os que desejam

explorar a História do Brasil e aproveitar

a excelente vista da Baía de Guanabara.

A Ilha Fiscal apresenta-se como um

patrimônio de valor inestimável para o

cenário cultural do Rio de Janeiro.

Tendo isso como fato, fica evidenciada a

necessidade imediata do início de

intervenções de restauro na Ilha Fiscal.

Com o objetivo de contribuir com a

preservação da memória nacional, este

projeto visa proporcionar a execução de

procedimentos de restauração e

conservação deste espaço tornando-o

apto a ampliar sua visitação para além

das 30 mil pessoas que anualmente já

procuram este equipamento cultural.



O Torreão destaca-se pelo piso

de mosaico feito com 14 tipos

de madeiras nobres brasileiras,

além dos vitrais e trabalhos

em cantaria com as colunas,

arcos, florões e símbolos

imperiais.

O teto, na cor azul celeste,

simboliza o céu do Brasil. Nele,

16 estrelas douradas

representam as províncias na

época da construção do prédio.



Educação Patrimonial

O projeto realizará, no dia de inauguração do espaço

do Torreão restaurado, visitas especiais ao público,

realizadas por mediadores que se ocuparão de

aproximar os visitantes deste lugar tão especial da

História do Brasil.

Como material de apoio e divulgação, será elaborada

cartilha, de distribuição gratuita, que levará a este

público mais informações sobre o espaço e as

memórias que o cercam.



VALOR TOTAL DO PROJETO

R$ 429.975,00



CMG (RM1-T) Regina Boanerges Siqueira

dcamn-patronos@abrigo.org.br

(21) 98045-0083

(21) 3819-3202

 

 

www.abrigo.org.br/patronos-da-cultura-naval

 www.marinha.mil.br/dphdm

 

S E J A  U M  P A T R O N O
D A  C U L T U R A  N A V A L

Departamento Cultural

do Abrigo do Marinheiro

Rua Dom Manuel,  15, Centro

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.010-090


