!
INVENTÁRIO - BENS EDIFICADOS
!
Localidade: Centro
!
Município: Dois Irmãos
!
Denominação do bem: Museu Histórico Municipal
!
Endereço/Localização: Av. São Miguel, 1658
!
Proprietário: Prefeitura Municipal de Dois Irmãos !
!
Uso Original e atual: Habitação/armazém
! Longitude:
Latitude:
! pelo IPHAE e pelo município de Dois Irmão
Proteção Existente: Patrimônio Histórico e Cultural tombado
Entidade representativa (se tiver associação): Prefeitura Municipal de Dois Irmãos
!
Descrição e breve histórico:
!
O Museu Histórico Municipal de Dois Irmãos localiza-se à Avenida São Miguel, 1658, no centro da cidade.
!
Neste espaço ocorrem atividades que integram a comunidade,
através de um trabalho de resgate da
identidade cultural e da valorização da história dos imigrantes
alemães
que, a partir de 1825, deram origem à
!
cidade.
A casa que hoje abriga o museu permaneceu com !
os herdeiros da família Kieling até 1985, quando foi
adquirida e restaurada pela Prefeitura Municipal para
! sediar o Museu Histórico Municipal, oficialmente
instalado em 1989.
A Casa Kieling, como é conhecida devido à família que !
a habitou por quase 100 anos (de 1893 até 1985), teria
sido construída por um senhor de sobrenome Weinmann,
! de São Leopoldo, na primeira metade do século XIX.
A tradição oral relata que, além de residência, o Weinmann teria instalado nela um armazém e uma padaria,
! 1845 foi vendida a Nikolaus Schäffer, imigrante do
que funcionavam em um anexo da casa. Por volta de
Rheinland (1806 – 1892). A partir desse momento, a casa
! foi utilizada somente como residência e, mais tarde,
passou para o filho de Nikolaus, o médico prático Georg Schäffer (1836-1918).
! Schäffer (1870-1954), adquiriu a casa e uma área
Em 1918, Carlos Kieling (1868-1933), casado com Carolina
de 42 hectares do seu sogro, Georg Schäffer, utilizando-a
! como residência. O porão servia como marcenaria.
O sistema construtivo da casa é o enxaimel, trazido pelos imigrantes alemães. Atualmente, a casa representa
um dos poucos exemplares deste estilo, ainda íntegros,!no perímetro urbano de Dois Irmãos. Fonte: Prefeitura
Municipal de Dois Irmãos <http://www.doisirmaos.rs.gov.br/guia/museu-historico/>
!
Aberto à visitação:
( x ) Sim ( ) Não
!
Horário de visitação: Terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h30; Sábados e domingos, das
!
13h30 às 17h30
Taxa de visitação: Isento
!Site: http://museuhistoricodedoisirmaos.blogspot.com.br
!Rede social: https://www.facebook.com/deptoculturadi
Ficha Nº:

Telefone: (51)35648812
E-mail: museudoisirmaos@gmail.com

!Foto(s):

!Fonte: http://www.doisirmaos.rs.gov.br

