INVENTÁRIO - BENS EDIFICADOS

Ficha Nº: 004 - São Leopoldo

Localidade: Bairro Feitoria
Município: São Leopoldo
Denominação do bem: Casa do Imigrante
Endereço/Localização: Av. Feitoria, 3249
(51) 3592-1943
Proprietário: Museu Histórico Visconde de São Leopoldo
Uso Original e atual: Era casa de passagem de imigrantes, hoje museu.
Latitude:

Longitude:

Proteção Existente:
Descrição e breve histórico:
Esta casa, símbolo da imigração alemã, abrigou os primeiros imigrantes em 1824. Nesta data foi
realizado o primeiro culto evangélico do Estado. Construída em 1788, nela funcionava a Feitoria do
Linho Cânhamo, estabelecimento agrícola estatal criado para a plantação deste vegetal, utilizado na
fabricação de cordas para os navios à vela. Nos anos 40 do século XX, foi adquirida pela Prefeitura,
durante a administração de Theodomiro Porto da Fonseca, que contratou o arquiteto Theo Wiedespan
para a restauração do prédio. Então, foram incorporados à casa traços germânicos, imitando o estilo
enxaimel. A casa, transformada em museu a partir de 1984, é de propriedade do Museu Histórico
Visconde de São Leopoldo. Seus cômodos possuem exposições temáticas de móveis, utensílios e
vestuário utilizados pelos imigrantes germânicos ao chegarem ao RS. Tem cozinha colonial, quarto do
alfaiate, quarto de dormir, oficina do fotógrafo, venda típica da colônia e outros quartos e salas
antigas. No pátio existe uma atafona e ao lado uma coleção de pedras tumulares antigas. O prédio
foi tombado pelo patrimônio histórico em março de 1992. A casa hoje é de propriedade do Museu
Histórico Visconde de São Leopoldo.

https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/home/show_page.asp?user=&id_CONTEUDO=43&codID_CAT=21&imgCAT=&id_SERVIC
O=&categoria=%3Cb – Acesso em 11/09/2014

Aberto à visitação:
Horário de visitação:

( x ) Sim ( ) Não
quintas-feiras, das 14h às 17h

Taxa de visitação: Ingresso: R$ 2,00 Crianças de até 10 anos não pagam. Turmas (até 30
alunos: R$ 40,00, acima de 30 alunos: + R$1,00 p/aluno); Grupo de turistas: R$ 2,00 p/
pessoa, + R$ 10,00. Com guia, em língua alemã R$ 50,00. Mais
informações: www.museuhistoricosl.com.br
Site: www.saoleopoldo.rs.gov.br
Rede social:

Foto(s):

http://clementegermanomuller.blogspot.com.br/2011/09/imagens-de-sao-leopoldo-rs.html

