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O novo Centro de Gastronomia de Pelotas reflete a identidade da cidade, considerando que a região se destaca nacionalmente por sua culinária. Historicamente, a produção e 
distribuição de charque para o restante do país possibilitou a conexão com outras regiões e a vinda de novos insumos à cidade. A chegada do açúcar do nordeste viabilizou ainda 
mais a diversidade da culinária local, potencializando a fabricação dos seus famosos doces. Inspirados nos países de origem dos moradores da região, os doces de Pelotas hoje 
são registrados como patrimônio imaterial pelo IPHAN. O contexto econômico da época, junto ao aumento da produção gastronômica da cidade, condicionou a construção 

do Mercado Central de Pelotas ainda no século XIX.

A privilegiada localização do novo Centro de Gastronomia, ao lado do Mercado e da Praça Coronel Pedro Osório, conecta valores e saberes históricos da cidade, mesclando o 
patrimônio imaterial à materialidade urbana do Centro Histórico tombado. A nova arquitetura prevê ambientes que ressignificam o conhecimento passado de geração para 
geração, e o associam à demanda tecnológica de uma escola gastronômica. A possibilidade de integrar o legado histórico ao aperfeiçoamento profissional não só potencializa a 

economia, como também é fundamental para o resgate do que já foi vivido e resguardado por tanto tempo. A arquitetura será, antes de tudo, um lugar de memória.

memória
“Aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas; lembrança, reminiscência.”

Perspectiva da Rua Quinze de Novembro Implantação

O ritmo da fachada do novo edifício 
harmonizando com o edifício antigo. 

Releitura frontões edificação antiga.

Rampa de acesso principal

Releitura da altura e inclinação do 
telhado existente.

Brises metálicos 
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