
A EDIFICAÇÃO 
O antigo casarão faz parte do conjunto arquitetônico tombado da Vila de 
Santo Amaro. O antigo casarão foi construído em 1763, sendo o local onde 
nasceu e cresceu José Gomes de Vasconcelos Jardim, herói farroupilha e 
primeiro presidente da República Rio-Grandense, além de abrigar uma das 
primeiras lojas maçônicas do estado.
A edificação, que este ano completa 258 anos de construção, encontra-se 
atualmente em estado avançado de deterioração. Grande parte do telhado 
desabou, assim como o forro e assoalho. No ano de 2020 iniciou-se o pro-
cesso de restauro desta edificação por meio do IPHAN. 
No ano de 2021 foram feitos levantamentos arquitetônicos da edificação, 
assim como das patologias desta e em seguida seriam feitas coletas de ma-
teriais para estudo e catalogação. Atualmente a edificação vem sendo inva-
dida com frequência, pois há um mito de que sob ela se encontra enterrada 
uma grande quantia de ouro.
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A EDIFICAÇÃO 
A presente edificação, na qual está sendo projetado o Atelier, faz parte do 
conjunto arquitetônico tombado da Vila de Santo Amaro. Este conjunto foi 
construído no ano de 1882, visando abrigar um hotel para os viajantes.
Diante do declínio de movimento, o hotel foi desativado e serviu como 
residência dos proprietários no segundo pavimento, e comércio na parte 
térrea, abrigando uma ferragem, a única da Vila.
Com a morte dos proprietários e seus herdeiros tendo abandonado a ci-
dade, o prédio foi fechado, período no qual sofreu invasões, vandalismo 
incendio, evento do qual restaram apenas as alvenarias. 
No ano de 2018 iniciou-se o processo de restauro pelo IPHAN, sendo este 
finalizado no final de 2020. Entretanto a reforma não seguiu as suas diretri-
zes, tendo adotado soluções construtivas distintas das originais. Atualmen-
te o edifício esta fechado, o atual proprietário busca a locação dos espaços 
ou a venda da edificação.

INTERVENÇÃO 02 - ATELIER

A EDIFICAÇÃO 
A edificação, na qual está sendo proposto o projeto do Empório foi cons-
truída no ano de 1877 com o intuito de servir como Estação Férrea. Esta 
foi inaugurada no ano de 1883 e foi responsável pela ligação férrea entre 
Porto Alegre e Uruguaiana. Entretanto, os trilhos só chegaram à cidade de 
Uruguaiana em 1911, quando essa conexão já não era o meio mais rápido 
de ligação entre os dois pontos. A estação foi desativada e os trilhos foram 
retirados do seu entorno.
 Completos 144 anos de construção, a edificação está atualmente fechada e 
em desuso. Por cerca de 20 anos, até os anos 2000, a estação férrea abrigou 
um restaurante que se tornou o principal atrativo de visitantes para a cida-
de, mas por questões de conflito político o proprietário fechou as portas e 
abandonou o empreendimento. 
Entretanto encontra-se em bom estado de conservação, possibilitando a 
reativação da edificação apenas mediante pequenos reparos, seguindo as 
normativas do IPHAN.

INTERVENÇÃO 03 - EMPÓRIO  COMPOSIÇÃO
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