!
INVENTÁRIO - BENS EDIFICADOS
!
Localidade:
!
Município: Campo Bom
!
Denominação do bem: Cemitério Evangélico
!
Endereço/Localização: Avenida Brasil, 2540
!
! no Brasil
Proprietário: Comunidade Evangélica de Confissão Luterana
!
Uso Original e atual: Cemitério
! Longitude:
Latitude:
! Campo Bom
Proteção Existente: Patrimônio Histórico e Cultural de
Entidade representativa (se tiver associação): Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
!
Descrição e breve histórico:
!
O primeiro cemitério da Comunidade Evangélica, construído em frente à Antiga Igreja, localizava-se em terras
! antigo encontrado na área, conforme levantamento
doadas à Comunidade por Jacob Dreyer. O túmulo mais
feito nas lápides que ainda restam, é datado de 1851. Porém
! acredita-se que houve óbitos anteriores a este, é
numerosa a quantidade de túmulos infantis, mas o que também impressiona é a precocidade de óbito das
!
mulheres.
As lápides eram erguidas em arenito (pedra grés), com !decoração singela, identificando a pessoa, sua origem,
data de nascimento e óbito. Na segunda metade do século XIX, alguns túmulos receberam lápides de
! com a construção do muro, de dois caminhos, a
mármore. Em 1915 foi realizada uma reforma no cemitério,
padronização do tamanho dos túmulos e seus alinhamentos.
! Na década de 1930 foi adquirida uma área de
terras no Bairro Metzler para a implantação do novo cemitério. A partir daí, muitos túmulos foram transferidos
para esta nova área. Hoje, o primeiro cemitério, datado!de 1826, que estão enterrados os primeiros imigrantes
alemães que vieram para Campo Bom, encontra-se !abandonado. As lápides, com inscrições em alemão
gótico, informam sobre os aspectos culturais e religiosos do local. (Fonte: Secretaria de Cultura de Campo
!
Bom)
!
Aberto à visitação:
( x ) Sim ( ) Não
!
Horário de visitação:
! Taxa de visitação: Isento
!
Site:
!
Rede social:
!Telefone: (51)35981516
!E-mail: comevangelica@sinos.net
Ficha Nº:

!Foto(s):
!

!Fonte: Secretaria de Cultura de Campo Bom

