
Conjunto urbano na década de 1920, 
atualmente descaracterizado. Na esquina, a primeira 
concesionária da cidade, marcando a chegada da

 modernidade com os veículos motorizados.

Residência das famílias Abascal e Joucla Meyer, 
ilustrando o rico acervo eclético de São Gabriel.

ROTAS E TEMÁTICAS
A  partir  do referencial histórico local sobre a evolução  urbana  da cidade e sobre as
edificações existentes, definiu-se cinco  eixos temáticos  norteadores  para a construção
dos roteiros.  São eles: Histórico, Militar, Cultural, Casarões e Memória.  Também  definiu-se 
a praça  Dr.  Fernando  Abbott  como  o  ponto  de  convergência entre as rotas,  onde
pudesse ser implantado também um Centro de Informações Turísticas,  dando  apoio  ao 
usuário quanto às rotas e ao próprio patrimônio. A edificação indicada para  funcionar 
como ecomo este centro é o antigo Clube Guarani, localizado na praça citada, muito presente
no imaginário  social da população,  e o  prédio atualmente encontra se  abandonado
no centro da cidade.
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 Igreja do Galo, a edificação mais 
antiga da cidade, datada de 1817.

6º Batalhão de Engenharia e Combate,
o quartel mais antigo em funcionamento no

estado, de 1841.

Teatro Harmonia, uma das mais presentes
 edificações no imaginario social da
 população. Inaugurado em 1874.

Como    pontos     estratégicos 
de  parada para  alimentação
e banheiro,   pretende-se  aliar
comércio    local   ao    poder 
público, instigando  os usuários
a  frequentarem   os   espaços 
já ejá existentes,  contribuindo com 
a  economia  local.  Além disso, 
o   incentivo  do   município  a 
ocupação    de    edificações
de interesse histórico por parte
de comércio  e  serviços  deve 
contribuir  para  a manutenção 
das  edidas  edificações  no   aspecto 
arquitetônico  e  urbano.
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ROTA HISTÓRICA

A Rota Histórica aborda de forma geral a história do município, desde sua implantação
em 1817 até a desativação da ferrovia em 1976,  destacando  através  do  centro os 
elementos históricos e culturais que caracterizam a cidade de São Gabriel.

São  Gabriel  possui  uma história intríseca ao militarismo, pois a cidade nasceu com o 
objetivo  de  defender  a  fronteira  contra  os  portugueses.  Portanto, a  Rota  Militar
apresenta, através dos  quartéis  e  residências  dos  militares  e  marechais, os  vultos 
ilustres que outrora levaram o nome da cidade para outros cantos do país.

ROTA MILITAR

Durante o final do século XIX e início  do século  XX,  São  Gabriel  era  chamada  de
Atenas Riograndense por conta da efervescência cultural  que  estava  acontecendo 
na época, sendo os clubes, teatros e escolas construídos neste período provas de tal 
preocupação.   A  Rota  Cultural  apresenta  este s locais,  alguns já extintos e outros 
ainda em funcionamento.  Além disso, várias das  edificações  presentes  na  rota  são 
abertas a visitação.

ROTA CULTURALCENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

A Rota dos Casarões visa destacar a  arquitetura  presente na  cidade, datada  entre
os séculos XIX  e  XX.  Os  exemplares apresentam majoritariamente estilo  eclético , com
casas térreas com porão elevado, telhado escondido com platibanda,  alinhamento do
lote junto a calçada, simetria nos ornamentos e elementos de construção,  entre  outros.  
É  possível,  através  das  edificações,  entender  o  contexto  histórico  em  que  foram 
construídas e seus proprietários, figuras importantes para a formação de São Gabriel.

ROTA DOS CASARÕES

Para que o imaginário social não se perca ao longo do  tempo,  a  Rota  da  Memória 
visa resgatar  e  compartilhar as memórias dos gabrielenses,  além  de  conscientizar  o 
visitante da importância  da  valorização coletiva dos  bens  patrimoniais  da  cidade, 
destacando as edificações  e  acontecimentos mais relevantes para o desenvolvimento
de São Gabriel.

ROTA DA MEMÓRIA

O prédio onde existiu o Clube  Guarani foi
construído em  1900,  inicialmente  com uso
 residencial.  Com a extinção  do clube, foi 
adquirido   pela   família   Silveira,   e  hoje 
encontra-se  totalmente  abandonado   no
centro   da   cidade.    Ao    ocupar   uma 
ediedificaçao   histórica   com   uso   público, 
pretende-se   devolver   vida   ao   prédio, 
e consequente manutenção e preservação. 
Além disso, a antiga residência passaria  a 
ser  visitável,   enriquecendo a  experiência
do usuário  ao  imergi-lo,  de  certo  modo, 
no passado.


