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Na trama histórica da cidade de Pelotas, interior 
do Rio Grande do Sul, um ponto desperta 
especial interesse, no cruzamento da principal 
praça da cidade, do Mercado Público, da 
Prefeitura e da Biblioteca Pública, emerge um 
edifício imponente com um relógio no portal 
de entrada, é a Antiga sede do Banco do Brasil, 
hoje objeto de projeto.

O Plano de Ocupação para esta antiga sede é 
delineado a partir de princípios de reversibilidade 
das intervenções internas e de permeabilidade 
do edifício ao público, culminando em um 
percurso que desperta o interesse e coloca o 
Memorial em sua mansarda. A cúpula torna-
se, então, um nó que amarra os tempos que 
se cruzam no centro histórico e um ponto de 
partida para uma reflexão sobre o passado da 
cidade, do Sal ao Açúcar.

O passar do tempo, marcado pelos relógios da 
Praça Cel. Pedro Osório, do Mercado Público 
e do próprio edifício histórico, fica patente no 
uso da materialidade do edifício anexo: a mesma 

pedra que outrora oportunizou uma base para 
os antigos usos, hoje é revisitada para, junto ao 
edifício anexo, marcar um novo momento da 
antiga Sede do Banco do Brasil como Centro 
Gastronômico, como um mesmo ingrediente 
para uma receita de tempos distintos.

Além da passarela que conecta passado e 
presente, o edifício anexo, que busca um 
acontecer sem competir com o edifício histórico, 
se vincula através dos mesmos elementos de 
arquitetura e de composição que caracterizam o 
antigo, porém de modo contemporâneo, desde 
a pedra, passando pelos detalhes construtivos, 
até os alinhamentos de fachada.

O novo Centro Gastronômico tem, em seus 
usos mais públicos, uma extensão do cotidiano 
do entorno, os cafés do Mercado se estendem 
agora à antiga sede do Banco e descortinam uma 
visual para a Praça, e o coworking, no anexo, 
dinamiza a entrada do conjunto que sintetiza, em 
si, a razão de ser do movimentar dos ponteiros 
dos relógios da cidade.
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