
 

 

 

Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2022 

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural tem promovido, por meio da Secretaria 

de Estado da Cultura, diversas reflexões acerca da importância da valorização 

do patrimônio cultural regional, especialmente no reconhecimento da riqueza 

da diversidade cultural do Rio Grande do Sul. As comemorações do Dia 

Estadual do Patrimônio Cultural fazem referência ao Dia Nacional do 

Patrimônio Cultural, celebrado em 17 de agosto. 

Por aqui, as comemorações se concentram no terceiro final de semana do mês 

de agosto, contemplando atividades de sensibilização e de educação 

patrimonial, bem como a preservação, a proteção, a valorização e a 

salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial. Por conta disso, a 

temática tem ganhado cada vez mais espaços em todas as regiões do 

Estado. Em algumas cidades, as celebrações em alusão ao Dia do Patrimônio 

marcaram iniciativas importantes no cuidado com o patrimônio cultural local, 

provocando debates e ações em prol de sua conservação. 

Quando falamos em patrimônio cultural, logo pensamos nas referências 

culturais que nos caracterizam: as paisagens de onde moramos, as festas 

tradicionais da nossa cidade, as comidas típicas da região, músicas e danças 

que refletem a memória coletiva de um povo e até as lendas e histórias das 

gerações passadas, que são contadas e recontadas. 

Por isso, é fundamental que as políticas de salvaguarda do patrimônio cultural 

sejam feitas com participação social. Nesse sentido, a 4ª edição do Dia 

Estadual do Patrimônio apresenta a temática Patrimônio Cultural, Cidadania 

e Ética. A proposta vai ao encontro dos temas tratados nos anos anteriores, ou 

seja, busca ampliar a noção do que são nossos bens culturais, agora sob a 

perspectiva das responsabilidades e motivações com relação ao patrimônio. 

Assim, convidamos todos a participarem do 4º Dia Estadual do Patrimônio, 

cuja programação se concentra nos dias 20 e 21 de agosto de 2022, mas 

se estende por todo o mês de agosto, com atividades de reconhecimento e 

valorização das referências culturais regionais, especialmente com ações que 

busquem refletir sobre os direitos e deveres com relação ao patrimônio cultural. 

A seguir apresentamos a programação completa, a ser realizada em mais de 

70 municípios do Rio Grande do Sul. Para encontrar a programação desejada, 

basta procurar, no índice, o município – ao clicar em cima será direcionado 

direto para a página onde se encontra a programação.  

* a programação a seguir tem como fonte as informações enviadas pelos municípios e 

entidades, e está disposta por município.  
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ANTA GORDA 

Escola Municipais de Educação Infantil ao 9ºano do Ensino Fundamental, EMEI 

Girassol, EMEF Caetano Periolo, EMEF Augusto Meyer, EMEF Pinheiro Machado 

O QUÊ: Aprendendo e praticando com a Vovó 

O objetivo é resgatar as receitas tradicionais elaboradas pelas famílias, valorizando os 

costumes e hábitos da população local e registrá-las.  

Também participarão deste projeto a EEEF Sagrado Coração de Jesus e ESI-Colégio 

Santa Teresinha, escola particular. 

ONDE: Rua Padre Hermínio Catelli. 

QUANDO: 01/05 até 07/11 – Concomitante ao turno de aula das crianças. 

 

ARROIO DO MEIO 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura; escolas das redes públicas e 

privadas do município 

O QUÊ: Um passo no meu espaço  

Em atenção à motivação expressa no texto de apresentação da 4ª Edição do Dia 

Estadual do Patrimônio Cultural, o Museu Público Municipal de Arroio do Meio - Casa 

do Museu, promove a exposição "Um passo no meu espaço". Os passos da espécie 

humana nos espaços antropicamente ocupados, desde muito tempo, inspirados pela 

hidrografia local, nomearam recentemente esta fração de território com o topônimo 

“Arroio do Meio”. A trajetória de cada sujeito pode ser narrada através de múltiplas 

linguagens. A expografia é a linguagem museal a partir da qual é possível veicular 

conteúdos das mais diversas naturezas e intenções. Todos esses discursos 

tangenciam o campo do Patrimônio Histórico e Cultural. Além de celebrar o Dia 

Estadual do Patrimônio Cultural, a exposição reforça o concurso literário “Um passo no 

meu espaço…”, articulado com a programação da XXX Feira do Livro e com o 

conjunto de eventos que compõem a Culturarte (programações culturais realizadas de 

forma intensiva por ocasião da Feira do Livro). 

A exposição estender-se-á até novembro conectando-se às comemorações dos 88 

anos da emancipação.  

ONDE: Rua Visconde do Rio Branco, 604. 

QUANDO: 17/08 – 14h 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARROIO DOS RATOS 

Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos, Museu Estadual do Carvão, Cia Teatral 

do Carvão e Conselho Municipal de Políticas Culturais  

O QUÊ: 16º FESTCARBO 

Com 16 anos de organização, o FESTCARBO é o maior festival de teatro da Região 

Carbonífera, na qual promove o intercâmbio cultural da Região Carbonífera com 

grupos de teatro do Estado, do país e até grupos internacionais. O festival é realizado 

pela prefeitura de Arroio dos Ratos, Secretaria Municipal de Administração, Cultura, 

Desporto e Turismo – através da coordenação de Cultura e Turismo – juntamente com 

a Cia Teatral do Carvão e tem o apoio do governo do Estado, por meio do Museu do 

Carvão.  

Programação disponível em: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024JDSdAXUHAX2e7zoQzHYN5Ss

VbUSbDFvG6k36nyiumHqXNMRsejbmj7LBG4FcuQvl&id=100069128323327 

ONDE: Prof. Silvana Narvaez, 61 - Centro, 96740-000 

QUANDO: 15 a 20 de agosto – 9:30, 14:30, 19:30, 22:30 

 

ARROIO GRANDE 

Museu Visconde de Mauá 

O QUÊ: Rolês do Dia do Patrimônio de AG com Maria Ortega 

O objetivo da proposta é divulgar o Dia do Patrimônio através dos bens tombados a 

nível municipal e outros bens patrimoniais de relevância social numa série de vídeos 

apresentando a história do local. 

ONDE: https://www.instagram.com/museuviscondedemaua/ 

QUANDO: 10 a 21 de agosto – 16h 

 

O QUÊ: Visitação Escolar da exposição “Patrimônios Culturais de Arroio Grande” 

O objetivo da proposta é apresentar os tombamentos do Patrimônio Cultural de Arroio 

Grande a nível municipal através recursos e materiais que dialogam com esses bens 

patrimoniais, ressaltando a importância dos patrimônios informais que demarcam a 

identidade e o pertencimento comunitário abordado de forma lúdica através de jogos e 

brincadeiras. (Agendamento - (53)984310812 - museuviscondedemaua@gmail.com) 

ONDE: Rua Herculano de Freitas, 217 

QUANDO: 16 a 19 de agosto – 7h às 14h 

 

O QUÊ: Exibição dos vídeos dos rolês do Patrimônio com Maria Ortega 

Apresentação dos vídeos produzidos para os rolês do patrimônio cultural com a 

comunicadora Maria Ortega e roda de conversa sobre os patrimônios culturais de 

Arroio Grande. 

https://www.instagram.com/museuviscondedemaua/


 

 

ONDE: Rua Herculano de Freitas, 217 

QUANDO: 17/08 - 18h 

 

O QUÊ: Museu de portas abertas: Exposição “Patrimônios Culturais de Arroio Grande” 

A exposição visa apresentar os tombamentos a nível municipal através recursos e 

materiais que dialogam com esses bens patrimoniais. Em contraponto serão 

apresentados outros elementos patrimoniais de relevância social e comunitária não 

patrimonializados. A discussão em torno do patrimônio tangível e do intangível deverá 

ser basilar na reflexão sobre o reconhecimento e o pertencimento a esses bens. 

ONDE: Rua Herculano de Freitas, 217 

QUANDO: 20 e 21/08 - das 14h às 18h 

 

Memorial do Carnaval 

O QUÊ: Carnaval, Patrimônio Material e Imaterial de Arroio Grande 

O Museu Itinerante Memorial do Carnaval foi idealizado em 2015 pelo pesquisador, 

professor e carnavalesco Lili Araújo e inaugurado em 2016 através de uma exposição 

temporária no Museu Visconde de Mauá que apresentou parte de seu acervo 

composto por bens culturais diversos que remetem a memória e a história desta festa 

popular tão ligado ao imaginário da comunidade Arroiograndense. Atualmente esta 

exposição é eixo motor para a criação de um Museu da cultura popular, que 

homenageará através do nome a iniciativa do Memorial e contará com curadoria 

compartilhada e a curadoria “carnavalesca” de Lili Araújo, afinal, não seria um desfile 

de escola de samba uma exposição na rua? 

O Memorial do Carnaval agora está sediado no Centro de Cultura Basílio Conceição. 

ONDE: Rua Dr. Monteiro, 951 

QUANDO: 20 e 21 de agosto – 08h às 20h 

 

Biblioteca Pública Zélia Lisboa Sobral Soares 

O QUÊ: Patrimônio Literário de Arroio Grande: Biblioteca Pública Zélia Lisboa Sobral 

Soares 

O objetivo da proposta é apresentar a nova sede da Biblioteca Pública Zélia Sobral, 

criada nos anos 1970, foi e é um importante equipamento cultural de referência 

educacional e social. O novo espaço contribui na preservação das obras e livros, que 

além de conhecimento são também memórias escritas, além de poder conferir uma 

intervenção artística que traz obras de autores arroio-grandenses e autores da 

literatura mundial. 

ONDE: Rua Dr. Monteiro, 951 - Hall do Centro de Cultura Basílio Conceição 

QUANDO: 20 e 21/08 - 8h às 20h 

 

Pinacoteca Paulo Peres 

O QUÊ: Patrimônio Artístico e a Pinacoteca Paulo Peres 



 

 

Visitação da Exposição Permanente da Pinacoteca Paulo Peres, uma homenagem ao 

grande artista plástico arroio-grandense que abriga obras vencedoras dos Salões de 

Artes Plásticas e doações (esculturas, desenhos e pinturas) que fazem parte do 

patrimônio cultural e artístico do município. 

ONDE: Rua Dr. Monteiro, 951 - Hall do Centro de Cultura Basílio Conceição 

QUANDO: 20 e 21/08 - 8h às 20h 

 

ACDAG (Associação Cultural Dança Arroio Grande); Academia Camerini; Escola 

Kalila Templo da Dança. Apoio: Secretaria de Cultura de Arroio Grande 

O QUÊ: Patrimônio Cultural e artístico de Arroio Grande: 9º DANÇA ARROIO 

GRANDE - Festival Bi-nacional de Dança 

O Dança Arroio Grande é um festival bi-nacional de dança que está em sua nona 

edição e já faz parte do calendário anual de eventos do município. Este ano o festival 

ocorre no mesmo período do Dia do Patrimônio, contribuindo na reflexão acerca das 

manifestações culturais e artísticas como Patrimônio Cultural de Arroio Grande. 

ONDE: Rua Dr. Monteiro, 951 

QUANDO: 20 e 21/08 - Durante todo o dia 

 

BAGÉ 

Museu do som da campanha - CTG 93 - Associação dos Poetas e Declamadores 

do Rio Grande do Sul 

O QUÊ: 1º Parador da Poesia Crioula 

Encontro de arte e cultura 

Mostra de declamação e de músicas  

Exposição do acervo fonográfico: “Festivais de Bagé” 

ONDE: CTG 93 - Avenida Dário Brossard, 2800. 

QUANDO: 20/08 – 20h 

 

BENTO GONÇALVES 

Circolo Trentino Bento Gonçalves, Ponto de Cultura Vale dos Vinhedos, AMI 

Amigos do Museu do Imigrante, Museu do Imigrante de Bento Gonçalves, Anea 

Brasil. 

O QUÊ: Percurso do Patrimônio 

Visitação a dois pontos históricos de Bento Gonçalves, retratando a arquitetura do 

imigrante italiano em detrimento ao progresso atual. História e Memória do Patrimônio 

da Imigração. 

Cada participante deve dispor de seu próprio veículo. 

ONDE: R. Herny Hugo Dreher, 127 - Planalto, Bento Gonçalves 

QUANDO: 20/08 – 13:30 



 

 

 

Ponto de Cultura Vale dos Vinhedos - Associação dos Moradores do Vale 

O QUÊ: Oficina de Histórias e Saberes - História & Vime 

Recepção na Igreja do Vinho com história da Imigração e das famílias. Atividade 

manual com vime para confecção de peças de artesanato do imigrante italiano. 

Confirmar participação até 19/08. Máximo 15 participantes. 

ONDE: Via Trento, 1065.  

QUANDO: 20/08 – 10h 

 

Museu do Imigrante e Associação Amigos Museu do Imigrante 

O QUÊ: Acervos em movimento 

Divulgação do audiovisual da última edição do Café com Memória, ocorrido no dia 01 

de julho de 2022, com o tema “Histórias e Memórias de Tuiuty”.  

ONDE: Canal do YouTube do Museu do Imigrante  

QUANDO: 20/08 – a partir das 13h 

 

O QUÊ: Acervos em movimento 

Digitalização e disponibilização de uma parte da coleção da Igreja Metodista de Bento 

Gonçalves, especialmente, os registros de nascimentos, óbitos e casamentos 

ocorridos  na região. 

ONDE: plataforma digital Tainacan do Museu do Imigrante  

QUANDO: 21/08 – a partir das 13h30 

 

O QUÊ: Museu de portas abertas 

Com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade ao Museu do Imigrante, no dia 20 

de agosto a visita será estendida até às 22h. 

ONDE: Museu do Imigrante - R. Herny Hugo Dreher, 127 

QUANDO: 20/08  

 

O QUÊ: Roteiro virtual cultural 

Dando continuidade ao Programa Laços Patrimoniais, a equipe da instituição 

disponibilizará mais um roteiro virtual cultural, agora, sobre o distrito de Tuiuty. A ideia 

é proporcionar uma visita virtual ao distrito por meio de um mapeamento realizado 

através do google maps, com a identificação de algumas edificações históricas e seus 

valores culturais, nesse espaço, o visitante pode deixar comentários e incluir fotos, 

criando um espaço de trocas e diálogo com a comunidade. 

* O link será comunicado nas redes sociais da instituição no dia 21 de agosto a 

partir  das 09h 



 

 

ONDE: Museu do Imigrante - R. Herny Hugo Dreher, 127 

QUANDO: 21/08 - 9h  

 

BOM RETIRO DO SUL 

Prefeitura Municipal - SMEC Secretaria Municipal da Educação e Cultura 

O QUÊ: Roda de Conversa com a Terceira Idade  

Roda de Conversas inspiradas em fotografias antigas com a terceira idade onde são 

convidados a trazerem suas fotografias antigas para relatar suas memórias. Tendo a 

professora de história responsável pelo setor de Patrimônio, a bibliotecária e a 

assistente de biblioteca para mediar e anotar os relatos, também digitalizar as imagens 

para o acervo. As informações e fotos coletadas serão organizadas em acervo digital 

do setor de pesquisa da história de nossa cidade. 

Esperamos manter encontros mensais para conversas inclusive temáticas, reunindo 

por exemplo representantes de setores culturais. Sendo feita a divulgação pública em 

meios de comunicação e rede social de uso da prefeitura para que os munícipes 

saibam e adquiram o hábito de inclusive propor temáticas a serem abordadas nestes 

encontros.  

ONDE: Rua Senador Pinheiro Machado, 1682. 

QUANDO: 12/08 – 14h ás 16h 

 

CACHOEIRA DO SUL 

Museu Municipal Edyr Lima Escolas municipais, estaduais e particulares, 

Secretaria Municipal de Cultura e COMPAHC 

O QUÊ: Painel e Visita Guiada 

A atividade do Painel será com integrantes do COMPAHC, com explanação e 

momento para perguntas do público. A atividade de Visita Mediada, terá momento 

explicativo, com acompanhamento de profissionais do Museu. 

ONDE: Rua 15 de novembro, 364 – CEP 96508-750 

QUANDO: 19/08 e 20/08 – 14h 

 

CAMPO BOM  

Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal, Associação Pró-Memórias, 

Conselhos Municipais de Políticas Culturais e do Patrimônio Histórico e Cultural 

O QUÊ: Meu patrimônio é Campo Bom 

Um dia de atividades voltadas para o despertar do sentimento de pertencimento a tudo 

aquilo que representa o patrimônio campo-bonense, sob o ponto de vista comunitário: 

bens materiais e imateriais, manifestações artísticas, símbolos, saberes e pessoas. 

Ações: exposição fotográfica do patrimônio cultural abordando a história dos prédios, 

símbolos e outros, e lançamento do Guia do Artista Local, com mostra de produtos e 

apresentações diversas. 



 

 

Durante o mês de agosto, acontece também a renovação dos conselhos municipais de 

políticas culturais e do patrimônio histórico cultural, com a mobilização dos fóruns 

setoriais. 

ONDE: Rua dos Andradas, 67 - Centro 

QUANDO: 20/08 – 9h às 17h 

 

CANOAS 

Museu Municipal de Canoas Hugo Simões Lagranha, Instituto de Arquitetos do 

Brasil 

O QUÊ: Apresentação para a comunidade do projeto de restauro da Villa Nênê como 

sede complementar do Museu Municipal Hugo Simões Lagranha. Um bate papo 

interdisciplinar abordando aspectos de sua história, memórias e a importância 

urbanística do bem cultural. 

ONDE: Rua Santos Ferreira n. 442 – CEP: 92020-000 

QUANDO: 20/08 – 15h 

 

CAPÃO DO CIPÓ 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, EMEF Júlio Biasi e EMEI Pingo de 

Gente 

O QUÊ: 129 anos de morte de Gumercindo Saraiva. 

Visitação das escolas ao Monumento do Líder Federalista Gumercindo Saraiva, no 

Capão da Batalha, local da morte do Gal. A visita será guiada. 

ONDE: Avenida Tancredo Neves, centro – CEP: 97753-000 

QUANDO: 10/08 – 8h às 17h 

 

CAXIAS DO SUL 

Memorial do Juventude - Esporte Clube Juventude 

O QUÊ: Memorial de portas abertas: um tour pela história jaconera. 

A atividade contempla a visitação mediada ao Estádio Alfredo Jaconi, quando o 

visitante poderá conhecer, de forma gratuita, pontos-chave da história do Esporte 

Clube Juventude, seus espaços representativos e refletir, em grupo, sobre os 

conceitos de patrimônio (material e imaterial), história e memória. Ao finalizar a 

visitação, será realizada, em conjunto, a construção de um painel com sugestões 

sobre o que pode ser considerado patrimônio do Esporte Clube Juventude.  

Interessados devem entrar em contato pelo e-mail memorial@juventude.com.br 

ou pelo telefone (54)3027-8736. 

ONDE: Rua Hércules Galló, 1547, Centro – CEP:95020-330 

QUANDO: 20/08 – 14h e 16h 

 



 

 

Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami 

O QUÊ: Exposição "Gravando Caxias" 

Com o apoio do Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn, promove a mostra 

"Gravando Caxias" como atividade integrante da programação da 4ª edição do Dia 

Estadual do Patrimônio Cultural. A exposição, composta por estampas feitas pelo 

processo de calcografia (gravura em metal), tem como objetivo principal registrar e 

preservar a memória arquitetônica e paisagística da cidade. As estampas, obtidas 

pelos mais diversos procedimentos gráficos, revelam através de finos traços e das 

manchas, o seu tema de trabalho. Pacientemente, elabora as atmosferas de lugares 

significativos de Caxias do Sul, que coexistem à cidade que, durante seu processo de 

reconstrução, os derrubam. 

ONDE: Avenida Júlio de Castilhos, 318 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes 

QUANDO: 01/08 a 31/08 – 10h às 16 h, de Segunda a Sexta-feira 

 

Museu dos Capuchinhos 

O QUÊ: Dialogando com a diversidade patrimonial 

Estaremos fornecendo conteúdos relacionados ao Dia do Patrimônio, relembrando 

vídeos e fotos, e trocando ideias a partir de memórias afetivas relacionadas ao 

assunto em nossas redes sociais, propondo rodas de conversas e memórias através 

de enquetes interativas. Visitação guiada para conhecer o museu e sua história de 

origem até os dias de hoje. 

Siga nossas redes sociais para acompanhar melhor a programação! 

ONDE:R. General Mallet, 33 - Rio Branco / https://www.instagram.com/muscaprs/ 

QUANDO: 17, 20 e 21/08 - das 14h às 16h 

 

 

CIDREIRA 

Ponto de Cultura Flor da Areia / Casa da Cultura do Litoral 

O QUÊ: MEMÓRIAS PRAIEIRAS 

Uma roda de memórias colhidas na maresia dos tempos cotidianos do povo praieiros. 

Contadas na roda, à beira do fogo, da boca pro ouvido, de um pra tantos e de tantos 

para outros tantos. Espraiando saberes de antanho e contemporâneos. 

Esta ação é de livre acesso para todas as gentes da beira que quiserem contar uma 

memória praieira. 

ONDE: Ponto de Cultura Flor da Areia na Avenida do Arroio, 1015 

QUANDO: 21/8 – 18h 

 

https://www.instagram.com/muscaprs/


 

 

CORONEL PILAR 

Museu Histórico de Coronel Pilar, EMEF Bento Gonçalves e EEEM São Lourenço 

O QUÊ: (Re)conhecendo as riquezas do nosso Município  

O que nos envolve são muitos bens que às vezes passam despercebidos por nós. 

Promover conversas para conhecer as nossas referências culturais no nosso 

município é o objetivo deste projeto. Com isso, o Museu Histórico de Coronel Pilar 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Todo o 

material que precisar a SMECEL irá disponibilizar. 

Alunos e professores do Ensino Fundamental das turmas do 6º ao 9º Anos: 

* Aprender o que é um bem imaterial através de uma explanação sobre o assunto. 

* Conhecer bens imateriais do Estado do Rio Grande do Sul, os que já são tombados 

e os que não são tombados. 

* Conhecer diferentes saberes de nossa cidade através de uma roda de conversa com 

alguns convidados que farão uma demonstração desse saber como: fazer crochê,  

dança gauchesca, música tocada com o instrumento de gaita, trança na cadeira de 

palha, trança de palha de trigo (dressa), para fazer o chapéu, a trança de vime para 

fazer cestos e na culinária o fazer do capeletti.  

Alunos e professores do Ensino Médio:  

* Promover uma palestra com debates sobre bem cultural material estadual, realizando 

uma explanação sobre o assunto e sua importância para a cidade de Coronel Pilar. 

* Realizar uma caminhada a pé guiada na principal rua da cidade para fazer uma 

comparação sobre casas que já foram demolidas e o que foi construído no local.  

* Debater assuntos da importância da prevenção e conservação dos bens materiais 

que ainda temos em nossa cidade. 

ONDE: Rua Francisco Letrari nº 365 - Centro, Coronel Pilar 

QUANDO:. 

18/08 - Escola Estadual de Ensino Médio São Lourenço, das 7h30 às 

10h. Turmas 1º, 2º e 3º Anos 

19/08 Escola Municipal de Ensino Incompleto Bento Gonçalves, das 

13h às 17h, Turmas: 6º, 7º, 8º e 9º Anos 

 

COTIPORÃ  

Museu Histórico de Cotiporã 

O QUÊ: Museu de portas abertas 

Na semana do patrimônio, o Museu de Portas Abertas oferecerá à comunidade horário 

especial de funcionamento com diversas atividades voltadas à valorização do 

patrimônio cultural municipal. Serão realizadas visitas guiadas, apresentações teatrais, 

com música, palestras e rodas de conversa sobre a relação estabelecida entre a 

comunidade e os bens culturais de Cotiporã, perspectivas e ações possíveis à sua 

preservação. 



 

 

ONDE: Rua Bento Gonçalves, n°44, Centro – CEP 95335-000. 

QUANDO: 16/08 a 21/08 – 14h às 20h 

 

DOUTOR RICARDO  

Prefeitura Municipal (secretarias da Administração, Assistência Social e Cultura) 

O QUÊ: Exibição dialogada da CASA DEI RICORDI 

Abertura ao público da CASA DEI RICORDI, uma pequena casa que foi doada ao 

município por descendentes de imigrantes italianos, trazida para o centro da cidade 

juntamente com diversos pertences da família. Esse local poderá ser utilizado para 

visitas guiadas, pesquisas dos estudantes e ponto turístico, preservando a cultura dos 

primeiros imigrantes que chegaram ao município.  

ONDE: RS 332 KM 21, centro – CEP: 95967000 

QUANDO: 17/08 e 20/08 – 19h 

 

ERECHIM 

Museu da Ciências da URI- MuRAU 

O QUÊ: Exposição Ipês: de patrimônio genético a patrimônio natural. 

Exposição temporária com imagens e objetos relacionados aos ipês no Museu de 

Ciências da URI, Erechim e exposição virtual com imagens e textos nas redes sociais 

do museu. 

ONDE: Av 7 de setembro 1621 Bairro Fátima.  

www.uri.com.br e @urimurau (Facebook e Instagram) 

QUANDO: 17/08 a 31/08 – 9h às 12h; 13h30 às 17 h. 

 

Prefeitura de Erechim, UFFS, URI, UPF, IFRS, 15ªCRE (escolas estaduais), 

escolas municipais, Chimicarte, Mene Erechim (Movimento Étnico-cultural dos 

Negros de Erechim) e outros a confirmar. 

O QUÊ: 4ª Semana do Patrimônio: Patrimônio, cidadania e ética. 

A programação será dividida em 5 dias diferentes, sendo que o primeiro será a 

cerimônia de abertura e uma mesa de debate; o segundo terá atividades voltadas à 

temática de patrimônio documental, com oficinas e palestras; o terceiro dia será sobre 

patrimônio material, com atividades práticas voltadas para as escolas; o quarto dia 

será sobre patrimônio imaterial, com mesa de debate, palestras, oficinas e exibição de 

filme e no quinto e último dia será sobre patrimônio turístico, com roteiros urbanos e 

rurais guiados. Em todos os dias será feita exposição de trabalhos acadêmicos 

voltados para a temática de patrimônio. 

A programação será enviada via e-mail até o dia 22.07. 

ONDE: Av. Pedro Pinto de Souza, nº 100, centro – CEP:99700-096 

com a possibilidade de transmissão através das redes sociais: @pmerechim 



 

 

QUANDO: 15/08 e 19/08 – entre 8h e 20h (três turnos, dependendo da atividade) 

 

ERNESTINA  

Museu Municipal Dona Ernestina 

O QUÊ: Patrimônio: Conhecer para Preservar 

Uma visita guiada pelo acervo do Museu Municipal Dona Ernestina, além de uma 

reflexão e um bate papo, sobre a importância da conservação e preservação do nosso 

Patrimônio Histórico e Cultural. 

ONDE: Rua Júlio dos Santos, S/N - Centro 

QUANDO: 20/8 – das 9h às 12h 

 

FARROUPILHA 

Museu Casa de Pedra, Museu Casal Moschetti  

O QUÊ: Museu Casa de Pedra: Seminário sobre a legislação nacional e municipal de 

Farroupilha do Patrimônio Cultural. Apresentação musical na Sacada do Museu 

Municipal Casal Moschetti alusivo ao Cinquentenário do Museu e em memória aos 40 

anos de falecimento de Dona Lídia Moschetti, doadora do acervo. 

Convite aberto à comunidade e entrada franca. 

Museu Casa de Pedra: Em sala anexa ao Museu.  

08:30 - 9:00 - recepção com músicos (Músicos ficam no interior do museu) 

09:00 - 10:00 - explanação Anthony: Patrimônio Cultural e Legislação 

10:00 - 10:30 - café com visita (no canto de trás do prédio Anexo) 

10:30 - 11:00 - explanação Vinícius: Legislação Municipal 

11:00 - 12:00 - debates 

Museu Casal Moschetti: Apresentação musical na sacada, às 17:30. 

 

ONDE:  Rua Rui Barbosa 49 – CEP: 95170440 

R. Domênico Fin, Nova Vicenza – CEP: 95174-030  

 

QUANDO: 20/08 Museu Casa de Pedra – 08:30 às 12 h 

22/08 Museu Casal Moschetti – 17h30 

 

Associação Moinho Cultural  

O QUÊ: Abrace o Moinho - Comemoração ao Dia Estadual do Patrimônio 

Após uma luta de quase dez anos pelo reconhecimento do antigo Moinho Covolan, 

como Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Farroupilha, tivemos uma vitória 

com tombamento realizado no mês de Junho de 2022. Esse importante 



 

 

acontecimento, foi apenas uma etapa dessa luta, pois queremos que esse Patrimônio 

continue sendo um lugar irradiador das artes em suas diversas manifestações, 

atuando como ponto de cultura permanente e de referência para todo Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Para celebrarmos esse Dia Estadual do Patrimônio e mostrarmos que continuamos 

resistindo por esse espaço, programamos um evento intitulado ABRACE O MOINHO. 

O evento será realizado em frente ao prédio do Moinho onde contará com 

apresentação dos Grupos de Percussão Tombaye de Farroupilha e o Maracatu Araçá 

de Caxias do Sul, também apoiador da causa. Além disso, faremos a pintura de 

painéis carimbados com mãos do público participante e finalizando, daremos um 

abraço simbólico no entorno do prédio. 

ONDE: Rua Independência, 768, Centro – CEP: 95170-436 

QUANDO: 20/08 – 14h às 18h 

 

FLORES DA CUNHA 

Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, Conselho Municipal de Cultura, 

Associação dos Artesãos, UNIFLORES, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, 

Subprefeituras, Secretarias Municipais, APAC, roteiros turísticos, Associação de 

Amigos do Museu, Associação dos Amigos de Otávio Rocha, Comunidade de 

São Martinho, Associação Gaúcha de Vinicultores, Subsecretaria de Cultura, 

escolas de artes. 

O QUÊ: Eu pinto por aqui!  

A atividade propõe a mobilização de diferentes atores na área da cultura no município 

de Flores da Cunha para a realização de pinturas a serem realizadas nos tapumes da 

obra de restauro do Campanário, patrimônio cultural de Flores da Cunha. O objetivo é 

criar um espaço de arte a céu aberto, estimulando a cultura, a criatividade e a 

valorização do Patrimônio Cultural como exercício da cidadania.  

ONDE: Rua São José, 2450- CEP 95270-000 

QUANDO: 15/08 até 19/08 – 9h às 16h 

 

GENERAL CÂMARA  

Secretaria de cultura de General Câmara,escolas municipais,escolas estaduais, 

clube de Mães. 

O QUÊ: Conhecendo nossa história.. 

Teremos uma visitação guiada em toda nossa vila histórica, fazendo turismo nos 14 

patrimônios culturais que temos em Santo Amaro. 

ONDE: Rua da liberdade s/ n 

QUANDO: 17/08 – 9h às 16h 

 



 

 

GRAVATAÍ 

Projetos Culturais Irmãs ™ 

O QUÊ: Webinário: Patrimônio em Gravataí – Pesquisas e Publicações 

O objetivo deste encontro é discutir o patrimônio da cidade de Gravataí, para isto 

diferentes grupos, com trabalhos vinculados a este tema apresentarão projetos dos 

quais participarão ou participam. Após as apresentações será feita uma roda de 

conversa com os mesmos. O intuito desta atividade é o de celebrar o Dia Estadual do 

Patrimônio, apresentar diferentes trabalhos que surgiram relacionados a essa temática 

na cidade de Gravataí e estimular para que cada vez mais a população conheça essas 

histórias e seja capaz de identificar e promover o patrimônio material e imaterial desta 

cidade. 

Confirmaram sua presença no evento, até o momento, representantes dos projetos: 

Gravataí - entre anjos e gravatás; Projeto Cidade Histórica; Projeto Rota dos 

Quilombos; Gravataí Açoriana; Projeto Gravataí para Crianças; documentário "Olhos 

de Anastácia". 

ONDE: https://www.youtube.com/channel/UCK-aVtTq6kh_ezUKw--xbUA 

QUANDO: 20/08 – 9h  

 

A iniciativa "Projetos Culturais Irmãs TM"  

O QUÊ: Caminhada Cultural: Centro de Gravataí – História e Cultura 

Iniciaremos a caminhada no Colégio Estadual Barbosa Rodrigues, sendo seguidos 

pelos seguintes pontos: Capelinha, Quiosque da Cultura, Biblioteca Municipal, Casa 

dos Açores – Casarão dos Fonseca, Fonte do Forno, Igreja Matriz, Prefeitura 

Municipal, Colégio Dom Feliciano. O ponto final do percurso será a antiga sede do 

Museu Municipal, que atualmente está fechada. 

O percurso tem uma extensão de aproximadamente 3 km, que levam em torno de 40 

minutos para serem percorridos, com as nove paradas de cerca de 10 minutos, o 

tempo total da atividade será de cerca de 2 horas. 

O objetivo, além de apresentar ao público espaços culturais e históricos localizados no 

centro da cidade de Gravataí, é também refletirmos sobre como preservamos estes 

locais e estimular seu uso e apropriação por parte da população. 

O percurso será guiado pelos professores de história Marlí A. T. Medeiros e Nestor O. 

Medeiros, ambos pós-graduados em História do Brasil, principais autores do livro 

"Gravataí: entre anjos e gravatá" que apresenta a cidade, sua história, geografia e 

aspectos culturais. Acompanhados da museóloga, mestre em Memória Social e 

Patrimônio Cultural, Helena T. Medeiros. 

ONDE: Em frente ao Colégio Barbosa Rodrigues, Av. José Loureiro da Silva, 1955 - 

Centro, Gravataí - CEP: 94010-001 

QUANDO: 21/08 – A partir das 14h30 

 

https://www.youtube.com/channel/UCK-aVtTq6kh_ezUKw--xbUA


 

 

GUAÍBA 

Museu Carlos Nobre, SETUDEC 

O QUÊ: Museu e Patrimônio 

Exposição Virtual Museu Carlos Nobre 

ONDE: https://www.instagram.com/museucarlosnobre/ Facebook @SETUDEC Guaíba 

QUANDO: 20/08/2022 - 14h 

 

Pontão de Cultura Ilê Axé Cultural ASSOBECATY 

O QUÊ: Visita Cultural aos Patrimônios Pedra de Xangô e Gruta de Oxum 

Visita Cultural: Patrimônios Pedra de Xangô e Gruta de Oxum:  A iniciativa tem como 

objetivo despertar o sentimento de  valorização   e  cidadania cultural. 

ONDE: Balneário Alegria (Guaíba) 

QUANDO: 20/08 – 14h 

 

O QUÊ: Reflexões virtuais sobre os patrimônios Pedra de Xangô e Gruta de Oxum 

ONDE: https://www.facebook.com/pontaoileaxeculturalassobecaty 

QUANDO: 21/08 – 18h 

 

 

HORIZONTINA 

Museu Municipal Zaira Elisabeth da Silva Logemann 

O QUÊ: Art da Terra 3ª Edição 

Mostra de arte com artistas locais, na sala de mostras do Museu Municipal Zaira 

Elsabeth da Silva Logemann, com visitação acompanhada, no Centro Cultural Jorge 

Logemann. 

São atividades voltadas à divulgação de nosso patrimônio cultural, sem custos 

e aberto a toda a comunidade. 

ONDE: Avenida Dahne de Abreu, 572 – CEP: 98920-000 

QUANDO: 20/08 – 9h às 16h 

 

IGREJINHA 

AMIFEST- Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha e Secretaria 

Municipal de Turismo e Cultura 

O QUÊ: Roda de Conversa: ARTESANATO TÍPICO GERMÂNICO - IDENTIDADE 

CULTURAL 

Encontro com artesãos da cidade com o objetivo de resgatar e conservar o artesanato 

típico local, como uma referência cultural que caracteriza nossa história e memória 

coletiva, através de uma Roda de Conversa sobre Arte e Cultura Alemã buscando 

https://www.facebook.com/pontaoileaxeculturalassobecaty


 

 

ampliar a noção de que o artesanato é um bem cultural imaterial que precisa ser 

preservado. A atividade foi pensada para resgatar a identidade cultural do artesanato 

produzido na nossa cidade e comercializado ao longo do ano e, especialmente 

durante a Oktoberfest.  

ONDE: Auditório do Centro Administrativo Prefeito Lauri Krause, Avenida Castelo 

Branco, Bairro 15 de Novembro 

QUANDO: 19/08 – 13h às 17h 

 

IJUÍ 

Museu Antropológico Diretor Pestana 

O QUÊ: Encontro “Tecendo com as mãos: a prática do crochê” 

Em parceria com a Associação Ijuiense de Proteção ao Meio Ambiente Natural - 

AIPAN e Ponto de Cultura , o Museu Antropológico Diretor Pestana promove o 

Encontro “Tecendo com as mãos: a prática do crochê”, na Sala de Pesquisa, com 

entrada gratuita. 

Esta atividade traz como foco a valorização da cultura popular materializada pelo 

saber e pelo fazer sobre peças têxteis, onde a partir de uma roda de conversa 

mediada por Vera Lúcia Silva, a comunidade será convidada a trocar experiências e 

práticas relacionadas ao ofício do crochê. 

ONDE: Rua Germano Gressler, 96. São Geraldo – CEP: 98700-000 

QUANDO: 20/08 – 14h 

 

ILÓPOLIS 

Conjunto Arquitetônico Museu do Pão, Prefeitura Municipal de Arvorezinha e 

Prefeitura Municipal de Ilópolis 

O QUÊ: Museu Vivo - Memória e Cultura no Alto Taquari 

A Atividade consiste na abertura de exposição temporária no Conjunto Arquitetônico 

Museu do Pão, no município de Ilópolis, de três iniciativas de valorização do 

patrimônio material e imaterial realizadas pela Associação dos Amigos dos Moinhos do 

Vale do Taquari - AAMoinhos, entidade de preservação da memória e do patrimônio 

cultural na região Alto Taquari. 

No evento de abertura, com sua fala, a entidade convoca, além de representantes do 

poder executivo dos Municípios parceiros desta ação, aos Conselhos do Patrimônio 

dos seis municípios do Alto Taquari a atuarem junto a suas comunidades, professores 

e alunos, na promoção de visitações à exposição guiada e, ações de educação 

patrimonial, aproximando a nova geração de seus símbolos e a importância da 

preservação para o desenvolvimento social e econômico da região. 

Atividades: 

• Casarios Memoráveis - O patrimônio construído em Ilópolis: Exposição de 

inventário de patrimônio construído na cidade de Ilópolis, realizado pela AAMoinhos 

por meio de projeto aprovado em edital de concurso muncipal da Lei de Emergência 

Aldir Blanc, em 2021.  



 

 

• Saberes, fazeres e preservação : O projeto contempla oito vídeos de até 10 

minutos, registrando os modos como moradores reconhecidos na comunidade 

mantêm vivas as tradições, nas seguintes temáticas: Salame; Queijo; Galinha; Cultivo; 

Pães. 

• Casa Martelli e Memorial do Leite: Exposição do projeto de restauro da Casa 

Martelli, construção t pica italiana de 1910, aproximadamente, localizada na 

comunidade rural de Linha Viena, na cidade de Anta Gorda.   

ONDE: Rua Sete de Abril s/n, centro, Ilópolis - CEP: 95990-000 

QUANDO: A exposição permanecerá aberta à visitação da comunidade local e 

visitantes do conjunto durante três meses, de 21 de agosto a 30 de outubro de 2022. 

Visitação aberta de terças à domingos, das 13h30 às 17h30. 

 

JAGUARÃO 

Instituto Conexão Sociocultural (CONEXÃO); Setorial do Patrimônio do 

Conselho de Cultura de Jaguarão; SECULT-Jaguarão 

O QUÊ: Visitações-Caminhos histórico cultural pelos patrimônios negros de Jaguarão 

Rua João da Costa Chaves 

Visitações-Caminhos histórico cultural pelos patrimônios negros de Jaguarão Rua 

João da Costa Chaves (Profa. Dra. Giane Vargas) e Ilê Axé Mãe Nice D' Xangô 

(Leandro Tavares) Ativismo e protagonismo negro em Jaguarão/RS, fronteira Brasil-

Uruguai (Liziana Farias Neves e familiares de João da Costa Chaves); e roda de 

Conversa Espaço Ilê Axê (Yalorixa Mãe Nice D' Xangô). 

ONDE:Theatro Esperança, nº 533, 96300000  

https://www.facebook.com/semanadopatrimoniodejag 

QUANDO: 20/08 – 15h 

 

Instituto Conexão Sociocultural (CONEXÃO) 

O QUÊ: Feira Artesanal e Cultural 

Feira Artesanal e Cultural-com música/gastronomia e demais manifestações culturais  

(Associação dos Artesãos, ECOSOL, bem da terra, doces e demais colaboradores) 

ONDE:Theatro Esperança, nº 533, 96300000  

https://www.facebook.com/semanadopatrimoniodejag 

QUANDO: 21/08 – 10h às 17h 

 

LAGOA VERMELHA 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Conselho Municipal de 

Políticas Culturais, Conselho Municipal de Turismo, Escritores locais, Escolas, 

entidades locais 

O QUÊ: Caravana Literária em Lagoa Vermelha com escritores locais e convidados 

18/08: Coquetel receptivo com apresentações artísticas e culturais;  

https://www.facebook.com/semanadopatrimoniodejag
https://www.facebook.com/semanadopatrimoniodejag


 

 

19/08:  

8h Roda de conversa com estudantes das EMEBs Municipais com os autores,  

12h almoço,  

14h Roteiro turístico com os autores e convidados acompanhado pelo CMT, 19h30 

visita à universidade;  

20/08:  

9h Roteiro pelos pontos turísticos e históricos de referência regional,  

12h Churrasco típico Lagoense de encerramento na Cabanha da Confiança. 

ONDE: Rua Nivio Castellano, 650, centro 

QUANDO: 18/08 às 16h; 19/08 durante o dia; 20/08 de manhã. 

 

LAJEADO 

Secretária de Cultura, Esporte e Lazer; Setorial de Patrimônio Histórico, Cultural 

e Natural - Conselho Municipal de Política Cultural e; Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade do Vale do Taquari - Univates 

O QUÊ: Exposição "Arquitetura e Patrimônio: legados da nossa história" 

Organizada pelo Setorial de Patrimônio Histórico, Cultural e Natural - Conselho 

Municipal de Política Cultural de Lajeado, essa exposição tem como objetivo a 

comemoração do Dia Nacional do Patrimônio Cultural, celebrado no dia 17 de agosto. 

Estão expostos 11 trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Univates, situados no Centro Histórico de Lajeado. E uma dissertação 

de Mestrado que contempla a atualização do inventário de 05 edificações históricas do 

município. 

ONDE: Rua Borges de Medeiros, 285, Centro - Lajeado/RS 

QUANDO: 1/08 - 31/08 - Segunda a quinta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 

16h45, e nas sextas-feiras das 8h às 14h. 

 

LAVRAS DO SUL 

Casa de Cultura José Néri da Silveira e Rota do Ouro  

O QUÊ: Vem pra Casa com a Rota do Ouro! 

Roteiro de visitação guiada pelo acervo da Casa de Cultura José Néri da Silveira, 

usando o acervo fotográfico para debater com os visitantes sobre as transformações 

nos prédios, ruas e festas populares realizadas ao longo do tempo. Promovendo a 

consciência patrimonial e despertando a importância da preservação e conservação 

dos bens.  

ONDE: Rua Adão Teixeira da Silveira, nº400, Centro – CEP 97390000 

QUANDO: 20/08 e 21/08 – 15h 

 



 

 

MONTENEGRO  

Memorial ao Imigrante Alemão 

O QUÊ: Visita guiada ao Memorial ao Imigrante Alemão 

Visita guiada pelo Memorial ao Imigrante Alemão conhecendo sua exposição.  

ONDE: Rua Licínio Faustino da Silva 260, Bairro SENAI, Montenegro  

QUANDO: 20/08 – 14h 

 

MORMAÇO 

Escolas Municipais Antônio de Godoy Bueno,Escola JOsé Rodrigues Cardoso e 

Escola Estadual Joaquim Gonçalves Lêdo e SMecd 

O QUÊ: Vídeos educativos e promocionais sobre o patrimônio cultural 

Serão realizados vídeos educacionais nas Escolas sobre os trabalhos de Patrimônio 

cultural no Município de Mormaço e divulgados nas redes sociais do Município e site. 

ONDE: Av.Willibaldo Koenig 

QUANDO: 20/08 – 10h 

 

MORRO REDONDO 

Associação Amigos da Cultura; Associação dos Empreendedores de Turismo de 

Morro Redondo. 

O QUÊ: 1º Stiepenfest e Revivendo Tradições Doceiras 

1º Stiepenfest fará a realização de quatro atividades na Waltzer Musik Espaço Cultural 

para a conscientização sobre a importância da atuação do Grupo de Stiepen de Morro 

Redondo quanto a propagação da tradição popular oriunda da cultura pomerana da 

serenata de Páscoa, ativa em algumas regiões do Brasil. Será exibido o único 

documentário produzido exclusivamente sobre essa tradição, na sequência terá uma 

Roda de Conversa sobre o Saber Fazer Stiepen, após terá uma breve Oficina com 

instrumentos musicais utilizados nas serenatas. As atividades serão concluídas com a 

apresentação musical do Grupo de Stiepen de Morro Redondo. No segundo dia o 

Revivendo Tradições Doceiras trabalhará com a salvaguarda do Patrimônio Imaterial 

Saber Fazer Doce Colonial e será realizado no Museu Histórico de Morro Redondo. A 

primeira atividade será a exibição comentada do documentário Morro Redondo, Terra 

do Doce Colonial, após haverá uma Roda de Conversa sobre a patrimonialização, 

salvaguarda e turistificação das tradições doceiras vivas. Concluindo haverá a visita 

dialogada no Museu. 

ONDE: Avenida Jacarandá nº 43; Avenida Jacarandá nº 153 

QUANDO: 20 e 21 de agosto – sábado das 17h às 22h e domingo das 14h às 17h 

 



 

 

MORRO REUTER 

Departamento Municipal de Cultura, Grupo do Patrimônio Histórico e Conselho 

Municipal de Políticas Culturais. 

O QUÊ: Exposição Memórias de Morro Reuter 

Exposição composta por fotos antigas de Morro Reuter e também por maquetes 

representando imóveis que contam a história do município e objetos antigos. A 

atividade contará com roda de conversa com moradores e historiadores e palestra 

com historiadores e pesquisadores  integrantes do Grupo de Patrimônio Histórico do 

município. Atividade aberta à comunidade e visitantes.  

ONDE: Centro de Cultura, Rua Anita Garibaldi, s/nº, Centro, Morro Reuter 

QUANDO: 20/08 das 9h30 à 11h30 e das 13h30 às 17h – 21/08, das 13h30 à 16h30 

 

NOVA BASSANO 

Centro Cultural, Museus Municipal, Secretaria Municipal de Educação - 

Departamento de Cultura 

O QUÊ: Museu Municipal reabre suas portas à comunidade 

Depois de algum tempo fechado, o Museu Municipal reabre suas portas aos 

bassanenses e visitantes, apresentando objetos que contam a história do município 

em detalhes. 

ONDE: Rua Silva Jardim, 578 - Centro - 95340-000 

QUANDO: A partir de 15 de agosto –  9h30  

 

Secretaria da Educação - Departamento de Cultura 

O QUÊ: Artistas amadores bassanenses mostram a sua arte   

Exposição dos artistas amadores bassanenses, desconhecidos pela maioria da 

população, apresentando seus quadros, esculturas e outras obras, para serem 

reconhecidos e valorizados por seus conterrâneos e visitantes. 

ONDE: Nas diversas agências bancárias que atendem o município 

QUANDO: 15 a 19 de agosto – 10h às 15h 

 

Museu Municipal, Biblioteca Municipal, Secretaria de Educação - Departamento 

de Cultura 

O QUÊ: Mostra de Desenhos “O que Nova Bassano tem de Melhor” 

A riqueza existente na comunidade, nos seus espaços e na sua gente é apresentada 

de forma autêntica pelos estudantes que participaram do concurso na Semana do 

Município, com a sinceridade, originalidade e o olhar que muitas vezes só as crianças 

e jovens conseguem ter. 

ONDE: Rua Silva Jardim, 578 - Centro – CEP: 95340-000 

QUANDO: 15 a 26 de agosto – 7h às 22h 



 

 

 

Departamento da Cultura, escolas e entidades da comunidade 

O QUÊ: Programa especial de Rádio “O que é e qual a importância do Patrimônio 

Cultural” 

Debate através dos microfones da rádio, com representantes de entidades e 

expoentes da cultura local sobre “O que é e qual a importância do Patrimônio Cultural” 

ONDE: Transmissão pela Rádio Vox FM  

QUANDO: 17/08 – 9h30 à 10h30 

 

Secretaria da Educação - Departamento de Cultura, entidades culturais da 

comunidade 

O QUÊ: 1º Encontro Municipal de Cultura: Patrimônio e a construção da identidade 

Cultural 

Reunião aberta às entidades, conselhos municipais e comunidade em geral, com 

palestra e confraternização, para promover o reconhecimento da importância do 

Patrimônio Cultural na construção da identidade de uma comunidade. 

ONDE: Rua Silva Jardim, 505 - Centro – CEP: 95340-000 

QUANDO: 19/08 – 19h às 22h 

 

Secretaria de Educação e entidades culturais da comunidade 

O QUÊ: Roda de Conversa, de Chimarrão e de Memória na Praça 

Com o auxílio dos moradores mais idosos da cidade, explanar sobre a história da 

praça, seus monumentos e de alguns prédios que se encontram no entorno da 

mesma, como o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, a tradicional Loja de Irmãos 

Mattiello, a Cooperativa COOPIBI e a primeira sede da Prefeitura Municipal. 

ONDE: Rua Pinheiro Machado, 1262 - Centro - 95340-000 

QUANDO: 20/08 – 8h às 9h 

 

Secretaria de Educação, Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, 

COMTUR, CMPC 

O QUÊ: Passeio turístico-cultural “Explorando nosso Patrimônio” 

Passeio turístico passando por alguns dos atrativos da cidade e do interior do 

munic pio, incluindo pontos tur sticos como “Projeto Arte no Muro”, Monte Paréo e  

Cruz de Caravágio, além de empreendimentos nem sempre conhecidos como o 

Meliponário Bonatto, o Moinho Todeschini e a Cervejaria Lúpulos da Serra 

ONDE: Saída da Cervejaria Lúpulos da Serra 

QUANDO: 20/08 – 13h30 às 17h30 

 



 

 

NOVA ESPERANÇA DO SUL 

Museu do Imigrante - Casa de Pedra Marco Munareto. Projeto Geoparque Raízes 

de Pedra, Biblioteca Pública Municipal Antônio Ébani 

O QUÊ: Nova Esperança do Sul é sua também! 

Mostra fotográfica sobre o patrimônio material, imaterial e natural do município.  

Projeto em conjunto com o Geoparque Raízes de Pedra  

ONDE: novaesperancadosul.rs.gov.br/site 

QUANDO: 21/08 – 15h 

 

PAROBÉ 

Sectel, PIM, Departamento de Gestão de Cultura e Turismo 

O QUÊ: A História de Parobé através de Jogos Pedagógicos 

Será explanado sobre a História do Município com disseminadores de atendimento do 

setor, e após será administrada a temática dos Jogos Pedagógicos, sendo Jogo de 

Trilha, Carta Enigmática, Quebra-Cabeça e Jogo da Memória, sendo o tema norteador 

a valorização da cultura e patrimônio histórico de Parobé, jogos estes, que são de 

autoria da Professora Eloísa Elena da Silva.  

ONDE: Sectel - Av. João Mosmann Filho, 303, Centro, Parobé 

QUANDO: 22/08 - 13h 

 

PEJUÇARA 

Museu dos Imigrantes Marcos Bresolin e Centro Educacional Professora Iara 

Bergoli 

O QUÊ: Memórias, identidade e desafios na cultura de um povo 

Caminhada Cultural pelas ruas do município, resgatando memórias e desafios dos 

antepassados; Mostra cultural do projeto educacional da administração, trazendo a 

cultura real e a identidade de Pejuçara; Museu de portas abertas no final de semana, 

contemplando as histórias que pertencem ao Município de Pejuçara. 

Nossas atividades serão realizadas durante 3 dias, contemplando o dia exato do 

patrimônio (17), e final de semana (20 e 21). 

ONDE: Luiz Furian nº 1134 

QUANDO: 17, 20 e 21 de agosto – 13h30 

 

PELOTAS 

MuDI - Museu Diários do Isolamento 

O QUÊ: Dialogando na virtualidade: linguagem e desafios do agora 

Entendendo o território digital como um campo no qual o diálogo intercultural pode ser 

feito democraticamente e a acessibilidade é uma realidade palpável em diversos 

aspectos, os museus virtuais têm a oportunidade de criar conexões com ainda mais 



 

 

sujeitos, utilizando das diversas ferramentas disponíveis para tal. Neste sentido, 

encontramos inúmeros desafios e complexidades no que diz respeito à 

ciberlinguagem, uma vez que a internet dispõe de um conjunto de possibilidades de 

comunicação que propiciam aos usuários a criação de novas formas de expressão e 

uma própria concepção de realidade. A roda de conversa propõe um debate acerca do 

tema.  

ONDE: https://www.youtube.com/channel/UCc0Qn6r3ipmNTbh-dcMYZnA/featured 

QUANDO: 22/08 – 17h 

 

Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter (MCNCR); Instituto de Biologia (IB); 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

O QUÊ: Comunicação para além das palavras: a “lingu stica” dos animais não-

humanos 

Oficina com cientistas, muitos do quadro de servidores da UFPel, que demonstrarão 

para o público como ocorre a comunicação entre os animais e as formas como isso é 

feito. 

ONDE: Pr. Cel. Pedro Osório, 1 - Centro, Pelotas - CEP: 96015-010 

QUANDO: 20/08 – 14h 

 

Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo / Universidade Federal de Pelotas 

O QUÊ: EXPOSIÇÃO "MATÉRIA DIFUSA - UM OLHAR SOBRE A COLEÇÃO DO 

MACRS - RECORTE IMARGEM 

O MALG apresenta a mostra comemorativa aos 30 anos do Museu de Arte 

Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS),  intitulada “MATÉRIA DIFUSA – UM 

OLHAR SOBRE A COLEÇÃO MACRS - RECORTE IMARGEM”, sob curadoria de 

Gabriela Motta.“Matéria Difusa” apresenta trabalhos de artistas cujas obras nos 

conduzem a diferentes percepções da realidade. São desenhos, fotografias, objetos, 

instalações que criam fricções entre si, produzindo novos sentidos sobre a arte, o 

tempo e o que nos cerca. Simultaneamente, essas obras nos permitem uma reflexão 

tanto sobre a natureza e o papel de uma coleção pública de arte contemporânea 

quanto sobre o próprio campo da arte, sua multiplicidade de procedimentos e 

materiais, seus jogos de linguagem, sua relação com os contextos políticos e sociais. 

Pelotas é a terceira de seis cidades do interior que a exposição percorrerá ao longo de 

2022. 

É obrigatório o uso de máscaras e apresentação do comprovante vacinal para acesso 

às dependências do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo. 

ONDE: Praça 7 de Julho, 180 Centro, Pelotas – CEP: 96020-010 

QUANDO: 20 e 21 de agosto – Das 10h às 12h – 13h às 18h30 

 

O QUÊ: EXPOSIÇÃO LEOPOLDO GOTUZZO: PERCURSO PELAS PAISAGENS 

Esta exposição apresenta um conjunto de paisagens pintadas por Leopoldo Gotuzzo 

e, a partir delas, o estabelecimento de uma série de relações possíveis com outras 



 

 

paisagens que fazem parte do acervo do museu: de diversos artistas, períodos e 

estilos. A exposição foi dividida em cinco grandes conjuntos de paisagens que 

possuem como referência uma obra de Leopoldo Gotuzzo e, a partir dela, outras 

paisagens – de outros artistas ou do próprio Gotuzzo que estabeleçam diálogos a 

partir de características comuns – mas não exclusivas. 

É obrigatório o uso de máscara e apresentação de comprovante vacinal para acesso 

às dependências do MALG 

ONDE: Praça 7 de Julho, 180 CEP 96020-010 - Pelotas/RS 

QUANDO: 20 e 21 de agosto – Das 10 às 12h e das 13 às 18h30 

 

Bibliotheca Pública Pelotense  

O QUÊ: Exposição Virtual a oralidade, os saberes e fazeres como Patrimônio   

Nesta exposição virtual pretendemos apresentar, a partir das falas de diversas 

pessoas detentoras, saberes e fazeres que devem ser reconhecidos enquanto 

patrimônios. Também procuramos destacar pessoas e grupos que têm lutado pela 

valorização de sua história e suas vivências, em especial no Rio Grande do Sul. Como 

parte da exposição apresentaremos um documentário elaborado por estudantes e 

estagiários docentes da disciplina extensionista Patrimônio Cultural do Bacharelado 

em Antropologia da UFPEL. 

ONDE: museuhistoricobpp.com.br 

QUANDO: 20 e 21 de agosto  

 

Bibliotheca Pública Pelotense  

O QUÊ: Exposição Antonio Caringi, vida e obra do Escultor dos Pampas. 

A exposição conta a história e memória do “Escultor dos Pampas” Antonio Caringi, 

através de vídeo e fotografias organizadas pela família do escultor. 

Curadoria: Antonella Caringi de Aquino. 

ONDE: Praça Cel Pedro Osório 103 Centro  

QUANDO: 20 e 21 de agosto – 9h - 12h e 13h - 17h 

 

O QUÊ: Visita ao Ônibus Literário  

O ônibus usado pela Bibliotheca para circular e levar literatura para as escolas estará 

aberto à visitação. Contando com acervo de livros, exposição e atividades para os 

pequenos e para os grandes com alma de pequenos. 

ONDE: Praça Cel Pedro Osório, 103 centro 

QUANDO: 19, 20 e 21 de agosto –  9h às 11h30 - 13h30 às 17h 

 

O QUÊ: Inauguração do Espaço de Integração Brasil – Uruguai com palestra do Cap. 

Juan José Mazzeo 



 

 

Será realizado um evento onde ocorrerá a doação de parte do acervo particular do 

Capitão Juan José Mazzeo, para dar início ao espaço de Integração Brasil – Uruguai 

na Bibliotheca Pública Pelotense. Além disto, será proferida uma palestra sobre a 

Integração Brasil – Uruguai na faixa de fronteira e o potencial de desenvolvimento na 

região, além da manifestação de autoridades brasileiras e uruguaias, abrindo-se a 

possibilidade de realizar outras ações. 

ONDE: Praça Cel Pedro Osório, 103 centro 

QUANDO: 19/08 – 18h00 às 20h30 

 

Museu do Doce, Projeto Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de 

Bens Culturais 

O QUÊ:  isita guiada a Exposição “História e Memórias do RS a partir da restauração 

de uma obra de arte": Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens 

Culturais  

A exposição apresenta a obra "Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha", 

que tem como título original do Rio Grande do Sul para o Brasil, uma pintura de 

grandes dimensões de autoria do artista Helios Seelinger. A mostra tem origem no 

projeto de restauração da pintura realizado pelo Laboratório Aberto de Conservação e 

Restauração da UFPel, nas dependências do Museu do Doce. Acompanham a mostra 

uma série de textos, imagens e objetos que falam sobre a história do artista e do seu 

trabalho, bem como sobre todas as etapas da restauração realizada para que a pintura 

pudesse novamente ser vista pelo público. Nesse sentido, são explorados, no que diz 

respeito ao quadro, seus aspectos históricos, estéticos, institucionais e patrimoniais. 

Quanto ao projeto de restauração, o público terá a oportunidade de compreender as 

etapas de um projeto dessa dimensão, ou seja, desde aspectos logísticos, como 

exames e procedimentos prévios preparatórios, até ações propriamente ditas de 

conservação e de restauração das obras. Estarão disponíveis, por exemplo, 

ferramentas e materiais para restauração contextualizados, vídeos e materiais de 

cunho pedagógico, exames e demonstrações sobre como se deu a reintegração 

pictórica da pintura e de sua imponente moldura, dentre outros aspectos. 

ONDE: Praça Cel Pedro Osório, 103 centro 

QUANDO:19, 20 e 21 de agosto – 10h às 18h 

 

Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas  

O QUÊ: Dia do Patrimônio Vozes de Pelotas: O Patrimônio Linguístico  

O Dia do Patrimônio é um evento promovido anualmente pela Prefeitura de Pelotas 

com objetivo de valorizar a cidade, sua história e suas raízes culturais. Este ano será a 

décima edição do evento que abre as portas dos prédios históricos ao público 

promovendo debates sobre a importância do patrimônio material e imaterial para a 

cultura da cidade. Além das atividades promovidas pela Secult, a programação está 

aberta para eventos realizados pela comunidade e estará disponível em 

linktr.ee/diadopatrimonio.pelotas. 

ONDE: linktr.ee/diadopatrimonio.pelotas 

QUANDO: 19,20 e 21 de agosto – 9h às 17h  



 

 

 

Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais 

O QUÊ: Um dia no Museu 

Após a interação com os jogos e visualização da obra, os alunos serão conduzidos a 

outra sala para participar da atividade “Caixa de Surpresas”. Dentro da caixa estarão 

alguns materiais que podem ser utilizados durante o restauro de uma obra. Em roda e 

cantando uma cantiga, a caixa passará de mão em mão, no momento em que as 

mediadoras falarem a palavra-chave, a caixa parará e a criança sorteará um objeto. A 

partir disso, as crianças serão convidadas a pensar sobre o uso de cada objeto 

sorteado e como o mesmo pode ajudar o restaurador a recuperar um patrimônio. A 

atividade será finalizada quando todas as crianças sortearem um objeto. Os mesmos 

servirão de apoio para a atividade 2. (Tempo estimado da atividade: 45 minutos) 

ONDE: Praça Coronel Pedro Osório, n.08 

QUANDO: 19/08 – 10h e 14h 

 

Museu do Doce - Universidade Federal de Pelotas 

O QUÊ: Seção de exibição do filme "Axêro - Sagrado, Memórias e Vozes Negras no 

Sul do Brasil". 

Axêro - o filme, é fruto de uma caminhada de séculos, sob a ótica e com o 

protagonismo de dois corpos negros em movimento. Gessi Könzgen e Jão Cruz 

performam a si mesmos e também se transmutam, e, assim, louvam antepassados, 

habitam e reescrevem os espaços de Pelotas, no sul do sul do Brasil. Denunciam a 

história glamurosa e o cotidiano dessa cidade, forjada pelo racismo e pelo trabalho 

escravo. 

Axêro - o filme, tem textos de Gessi Könzgen, direção de Maria Falkembach, direção 

de fotografia de Luis Fabiano Gonçalves e desenho de som de Álvaro Rosacosta. 

ONDE: Museu do Doce - Praça Coronel Pedro Osório, n° 8 

QUANDO: 20/08 – 1º seção às 14:00 horas. 2º seção às 15:30. 

 

Catedral Metropolitana São Francisco de Paula 

O QUÊ: A linguagem artística da Catedral 

Os processos de preservação da Catedral São Francisco de Paula são contínuos e 

durante cada etapa a interatividade com a comunidade reforça a relação de 

pertencimento. Atualmente acontece a restauração da cobertura da Nave Central e o 

objetivo da atividade é dialogar sobre a relevância deste patrimônio de importância 

artística, histórica e cultural para o Rio Grande do Sul. A cobertura da igreja resguarda 

os afrescos e pinturas murais dos italianos Emílio Sessa e Aldo Locatelli. Para tanto, a 

professora Carmen Regina Bauer Diniz estará compartilhando com o público detalhes 

históricos desse processo de consolidação das pinturas e a importância artística do 

templo. Ela atuou por quase 30 anos como docente na Universidade Federal de 

Pelotas e tem mestrado em História e Crítica de Arte no Instituto de Artes pela 

UFRGS. Sua Dissertação de Mestrado, intitulada "Nos Descaminho do Imaginário. A 

Tradição Acadêmica nas Artes Plásticas de Pelotas” abordou a arte em Pelotas, desde 



 

 

as suas primeiras manifestações no século XIX, indo até a década de 1990 e também 

é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da UFPel. Nesta trajetória 

procurou analisar a gênese, o desenvolvimento da arte, procurando explicar as 

influências que determinaram as características artísticas em cada momento. A roda 

de conversa será aberta ao público e apresentará curiosidades sobre as pinturas que 

fazem da Catedral uma verdadeira obra de arte. 

ONDE: Praça José Bonifácio, 15 

QUANDO: 20/08 - 15h 

 

PIRATINI 

Museu Histórico Farroupilha e escolas municipais 

O QUÊ: Museu: a memória é para todos.  

Exposição interativa, com o material arqueológico encontrado no subsolo do prédio do 

museu, convidando visitantes e a rede pública de educação para que façam sua 

própria leitura acerca do que aqueles fragmentos representam para a memória 

coletiva. Juntos aos professores das escolas participantes da ação vamos propor 

atividades como “escreva sua história para a peça que mais lhe chamou atenção”, 

podendo deixar sua impressão sobre aquele acervo. 

A proposta visa estimular a experiência da pesquisa histórica, o respeito ao patrimônio 

e a importância de preservar esse patrimônio, além de valorizar o sujeito na 

construção das narrativas históricas. 

ONDE: Rua Coronel Manoel Pedroso 

QUANDO: 20 e 21 de agosto – 13h30 às 17h00 

 

 

PORTO ALEGRE 

Memorial Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio Farroupilha 

O QUÊ: Releitura dos monumentos de Porto Alegre 

Durante o mês de agosto o Memorial promoverá postagens nas redes sociais de 

pinturas em aquarela realizadas pelos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental 

sobre os monumentos de Porto Alegre/RS. 

ONDE: https://www.facebook.com/memorialcolegiofarroupilha 

https://www.instagram.com/ 

QUANDO: Durante o mês de agosto 

 

Jeannine ART WEAR 

O QUÊ: Exposição virtual com caráter internacional Satélite a  XIX ART AL VENT 

apresentamos online um mini vídeo contendo imagens da obra têxtil e da exposição na 

Espanha, e também da projeção mapeada da obra  RECIPROCIDADE, em Belém do 

Pará, em parceria com Mostratuaarte. 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


 

 

 ONDE :   

Canal do youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvKUoGuc9CcLRQv78nivf3A  

Pagina do Facebook https://www.facebook.com/Jeannineartwear 

QUANDO: 20/08 - 22h (estreia) 

 

Jeannine ART WEAR e BARCO CISNE BRANCO 

O QUÊ: Exposição de ARTE VESTÍVEL com Inauguração da GALERIA DE ARTE 

FLUTUANTE no Barco CISNE BRANCO  

Lançamento da estampa FONTE TALAVERA DE LA REINA Pre Lançamento Coleção 

POA 250 anos assinada by Jeannine ART WEAR na  Exposição de ARTE VESTÍVEL 

com Inauguração da GALERIA DE ARTE FLUTUANTE no Barco CISNE BRANCO 

ONDE: Barco Cisne Branco com saída no Cais do Porto - Av. Mauá, 1050 - armazém 

B3 

QUANDO: 20 e 21 de agosto 

*  A confirmar pela Meteorologia. Saídas mediante aquisição de ingresso : 10h30, 15h, 

16h30.Ingressos online https://www.barcocisnebranco.com.br/ e no embarque . 

 

Museu Anchieta de Ciências Naturais 

O QUÊ: Vídeos educativos e promocionais 

Serão produzidos vídeos sobre o Acervo do Museu Anchieta de Ciências Naturais, os 

quais serão divulgados nas redes sociais da instituição. 

ONDE: @museuanchietadeciencias 

QUANDO: 28/08 – 15h 

 

Espaço Força e Luz (EFL), Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul (MERGS) 

e Memorial Erico Verissimo (MEV) 

O QUÊ: Visita mediada especial  

- Mediação pelo prédio voltada para a educação patrimonial. Serão divididos grupos 

por andar (total 6 andares), cada pessoa do grupo receberá uma ou mais perguntas 

sobre o MEV, MERGS, Edifício Força e Luz, e Exposições por meio de sorteio de 

papéis.  

- Cada grupo terá 20 minutos para procurar as respostas e realizar as proposições;   

- Os grupos reúnem-se na sala Noé (2º andar), para falar sobre suas respostas, 

proposições ou registros, desta forma, todes aprendem juntes.  

ONDE: Rua dos Andradas, nº 1223- centro histórico, Porto Alegre/RS 90020-009 

QUANDO: 15/08 - 19/08 – Através de agendamento 

 

O QUÊ: Conversa sobre Educação Patrimonial  

https://www.facebook.com/Jeannineartwear
https://www.facebook.com/Jeannineartwear


 

 

A atividade consiste em realizar uma palestra ou oficina abordando o tema da 

educação patrimonial com uma das professoras indicadas. Serão abordadas as 

possibilidades para a construção de materiais educativos com o intuito de promover e 

preservar o patrimônio e desenvolver a conscientização social da sua importância. 

A conversa será ministrada por Melina Perussatto, drª em História e professora da 

UFRGS. 

ONDE: Rua dos Andradas, nº 1223, centro histórico - Porto Alegre  

QUANDO: 20/08 – 15h 

 

O QUÊ: Caça ao Tesouro  

- Serão produzida 25 perguntas/proposições sobre o Edifício Força e Luz e os acervos 

preservados; 

- Serão distribuídos questões por todo o Edifício, cada um com seu código; 

- Cada participante receberá uma folha com 5 perguntas, 1 sobre cada andar do 

Edifício; 

- Cada participante deverá achar a resposta a pergunta no andar indicado e ao 

encontrar a resposta também o levará a encontrar um envelope com o código; 

Os participantes que trouxerem a folha preenchida com todas as perguntas 

respondidas com os códigos corretos ganham um kit do Espaço Força e Luz! 

ONDE: Rua dos Andradas, nº 1223, centro histórico - Porto Alegre  

QUANDO: 20/08 – das 16h às 17h20 

 

Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM), Centro Histórico-

Cultural Santa, Museu da UFRGS e Museu da Comunicação Hipólito José da 

Costa, Casa da Memória Unimed Federação/RS 

O QUÊ: 1° Roteiro Cultural Mediado do Museus Conectam 

Pensando em dinamizar as comemorações para o Dia Estadual do Patrimônio a rede 

de cooperação “Museus Conectam” propõem visitas mediadas a suas instituições. 

A atividade irá ocorrer dia 20/08 a partir das 14h, quando os interessados se 

encontrarão no Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM). Na 

sequência o grupo segue para o Centro Histórico-Cultural Santa Casa e para o Museu 

da UFRGS. Como as instituições são próximas, o percurso entre elas será feito a pé. 

Após, para a visita ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e a Casa da 

Memória Unimed Federação/RS, haverá transporte para os inscritos. 

Por conta do número de lugares para o transporte (15), haverá necessidade de 

inscrição prévia via Sympa (Inscrição gratuita - o link será divulgado nas redes sociais 

dos participantes). Contudo, quem quiser acompanhar as visitas e não conseguir lugar 

no transporte, pode encontrar o grupo nos locais e horários indicados. 

ONDE: Rua Santa Terezinha, 263 

QUANDO: 20/08 – 14h às 18h 



 

 

 

Museu da UFRGS e Curso de Museologia/FABICO/UFRGS 

O QUÊ: Visite o Museu da UFRGS 

O Museu abrirá as suas portas no sábado, dia 20 de agosto, dentro das 

comemorações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural para que todos possam visitar 

nosso espaço e exposição. Nesse dia será possível visitar a exposição curricular dos 

alunos da Museologia/UFRGS "Brasil: vermelho como brasa" e o espaço sobre o 

Museu do Hip Hop RS.  

A 12ª Exposição Curricular do Curso de Museologia da UFRGS - Brasil: Vermelho 

como Brasa faz parte de um exercício acadêmico fundamental para o processo de 

formação dos futuros profissionais da Museologia. A curadoria compartilhada 

evidencia os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e contribui com uma 

sociedade cada vez mais plural e crítica através da produção e execução de uma 

exposição museológica.  

Com o intuito de tensionar essas questões contemporâneas, os estudantes curadores 

convidam a explorar e refletir sobre alguns espaços – públicos e privados – do 

cotidiano brasileiro permeados por diferentes perspectivas sociais, culturais e políticas. 

Para além do verde, amarelo e azul, temos um Brasil vermelho, marcado desde o 

corante do pau-brasil ao fogo incendiário de revoltas, manifestações e disputas. Um 

Brasil que queima como brasa. 

ONDE: Av. Osvaldo Aranha, 277 

QUANDO: 20/08 - 10h ÀS 16h 

* Visitas agendadas através do site: https://www.ufrgs.br/museu/agende-sua-visita/ 

 

Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre 

O QUÊ: Quem faz a OSPA 

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) prepara para o Dia Estadual do 

Patrimônio Cultural 2022 uma série documental fotográfica retratando as pessoas que 

fazem parte do dia a dia da Fundação. Os colaboradores retratados também serão 

convidados a expor a sua visão sobre a orquestra respondendo à seguinte pergunta: 

“Por que a OSPA é um patrimônio estadual?” A ação, batizada de ‘‘Quem faz a 

OSPA’’, será divulgada, em formato de post, nas redes sociais da OSPA e em uma 

exposição presencial na Casa da OSPA, com inauguração durante o evento “OSPA 

pelo Mundo - Argentina”, em 20 de agosto.  

ONDE: Avenida Borges de Medeiros 1501, Centro, CEP 90119-900 / 

https://www.instagram.com/ospabr 

QUANDO: 20 de agosto a 24 de setembro – Segunda a sexta, das 9h às 18h, e 

sábados, das 12h às 19h. 

 

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

O QUÊ: 1 - Visita orientada na exposição Arqueologia; 2 - Ação nas redes sociais do 

Museu e no site, com o curador da coleção de Arqueologia (Prof. Klaus Hilbert). 

https://www.ufrgs.br/museu/agende-sua-visita/
https://www.instagram.com/ospabr


 

 

ONDE: Avenida Ipiranga, 6681- prédio 40, Partenon, 90619-900 / 

https://www.pucrs.br/mct/ 

QUANDO:  20 e 21 de agosto – 15h 

 

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa 

O QUÊ: Viagem ao Passado Presente  

A presente atividade educativa objetiva desenvolver reflexões sobre os diferentes tempos e 

usos do prédio do Museu e seu entorno ao longo da história bem como da constituição do 

espaço da esquina da Rua dos Andradas com a Rua Caldas Jr. como Esquina da 

Comunicação. Além disso, a atividade promoverá reflexões e propostas de atividade para 

pensar na fotografia como linguagem e meio de comunicação assim como instigar uma olhar 

diferente e mais aprofundado para nosso entorno, nossa cidade, nossas ruas e prédios. 

Através de uma pequena cena teatralizada apresentaremos a notícia da inauguração do prédio 

que hoje abriga o Museu da Comunicação. Haverá uma apresentação da importância 

arquitetônica e histórica do prédio e do seu entorno. Depois haverá uma breve visitação à 

mostra Esquina da Comunicação e à exposição "Paralelos: a comunicação em quatro linhas". 

Para finalizar, os visitantes receberão reproduções de fotografias antigas do entorno do prédio, 

se dividirão em dois grupos e, acompanhados pela equipe do Museu, realizarão uma "caça ao 

tesouro" em busca dos lugares retratados nas fotos recebidas. Quando encontrarem, serão 

convidados a produzirem sua própria fotografia brincando com o passado e o presente. Ao 

longo da atividade, vamos conversar sobre o papel do museu como patrimônio e lugar de 

memória, assim como refletir sobre a fotografia como forma de comunicação com linguagem 

própria e como forma de expressão da subjetividade do fotógrafo. 

ONDE: Rua dos Andradas, 959 90020-005 

QUANDO: 20/08 – 13h30 

 

O QUÊ: Oficina de Zine: O que precisa ser dito? no MuseCom 

A Oficina propõe uma reflexão sobre o Zine como meio de comunicação através da 

produção de um ‘impresso’ a partir de produções literárias, poéticas, fotográficas e 

gráficas dos participantes. “O que precisa ser dito?” Serão apresentados inicialmente 

alguns Zines para observação dos formatos e possibilidades de encadernação e 

diagramação a partir do acervo de pesquisa e produção do coletivo. Partindo dessas 

possibilidades, será proposta uma produção em texto, poesia, escrita, colagem, mídia 

impressa, música e afetos sonoros transcritos e etc, onde será possível um espaço de 

partilha e diálogo sobre temas importantes na vida de cada participante, levando em 

conta a multiplicidade de desejos, realidades e singularidades. Acessando ferramentas 

e técnicas que consigam traduzir a potencialidade e o saber de cada participante, a 

‘plataforma’ do Zine, valoriza a construção, produção e circulação desses saberes, 

estimulando a construção coletiva, sendo assim, não uma forma artística e expressiva 

tradicional, mas uma ferramenta de expressão livre. A oficina de zine tem como 

objetivo, além da possibilidade de geração de renda, a possibilidade de uma produção 

e artesania de si, através de uma oficina de escrita que ocorrerá concomitantemente, 

utilizando o texto como articulador de reflexões, autonomia e produtor de 

coletividades, forma de expressão. Serão buscados poemas, reportagens, imagens e 

obras que articulem-se ao meio social dos participantes, além de produções que 

evidenciem movimentos sociais e a importância destes para as comunidades, e a 

partir deste material, a possibilidade de composições criativas de escrita poética, 



 

 

colagens e produções literárias diversas que comporão os zines. Reforçamos nesse 

processo a ideia do “faça você mesmo”, que perpassa o conceito do fanzine. Através 

da questão “O que precisa ser dito?”, é trazida à tona a questão de quais informações 

precisam circular para além de mídias digitais, de circulação anônima e mediada por 

algoritmos. É uma questão que incentiva  a busca por autonomia, integração e 

autogestão, valores caros ao coletivo Projeto Ocupação Cultural e à produção cultural 

popular. Através da ferramenta do Zine, propõe-se a criação de discursos relevantes 

para indivíduos, bem como questões pertinentes à coletividade. 

ONDE: Rua dos Andradas, 959- Centro Histórico 

QUANDO: 20/08 - das 9h às 12h 

 

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa; Museu da UFRGS; Museu de 

História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM); Centro Histórico-Cultural 

Santa Casa; Casa da Memória Unimed Federação/RS 

O QUÊ: representantes dos cinco museus 

Museus Conectam é uma iniciativa em conjunto do Museu da Comunicação Hipólito 

José da Costa, do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM), do 

Museu da UFRGS, do Centro Histórico-Cultural Santa Casa e da Casa da Memória 

Unimed Federação/RS. As primeiras ações utilizaram as redes dos museus envolvidos 

para divulgar seus acervos em conjunto e trazer reflexões sobre nossa cidade e outros 

temas. Trazendo essa rede para o presencial, será oferecida uma visitação que 

percorrerá as cinco instituições, a partir das 14h, tendo seu início no Museu de História 

da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM). Na sequência, seguiremos para o Centro 

Histórico-Cultural Santa Casa e para o Museu da UFRGS. Como as instituições são 

próximas, o percurso entre elas será feito a pé. Após, para a visita ao Museu da 

Comunicação Hipólito José da Costa e à Casa da Memória Unimed Federação/RS, 

será ofertado um transporte para quem preferir mais comodidade no passeio. A opção 

será limitada a 15 vagas, sendo assim, os interessados deverão realizar inscrição 

prévia via site do Sympla, no link a seguir:  

Contudo, quem quiser acompanhar as visitas pode encontrar o grupo nos locais e 

horários indicados.  

 

Segue, abaixo, o cronograma do dia com os endereços das instituições participantes:  

14h: Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM) – Av. 

Independência, 270. 

14h45: Centro Histórico-Cultural Santa Casa – Av. Independência, 75. 

15h35: Museu da UFRGS – Av. Osvaldo Aranha, 277. (Opção de transporte a partir 

deste local.)  

16h25: Museu da Comunicação Hipólito José da Costa – Rua dos Andradas, 959. 

17h15: Casa da Memória Unimed Federação/RS – Rua Santa Terezinha, 263. 

ONDE: Av. Independência nº 270; Av. Independência nº 75; Av. Osvaldo Aranha nº 

277, Rua dos Andradas nº 959; Rua Santa Teresinha nº263 

QUANDO:  20/08 – 14h às 17h55 



 

 

 

Museu Antropológico do Rio Grande do Sul/Arquivo Histórico do Rio Grande do 

Sul/Memorial do Rio Grande do Sul 

O QUÊ:  

Um Dia como Arqueólogo 

Oficina lúdica de escavação para crianças de até 10 anos 

Saberes e Fazeres Tradicionais 

Oficinas sobre conhecimentos tradicionais do Rio Grande do Sul 

* Oficinas Lãs do RS com as artesãs Dalva Mothci do Ateliê Vó Angelina de São 

Miguel das Missões/RS e Sônia Bersagui da Tecerlã Fios Artesanais de 

Florianópolis/SC 

* Oficina de tranças Nagô com Michele Mendes Balbueno do Impulsiona  

* Oficina de Arte Indígena 

ONDE: Memorial do Rio Grande do Sul - R. Sete de Setembro, 1020 - Centro 

Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20/08 – 10h 

 

O QUÊ: Entregas do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio gestão 2020-2022. 

Documentos resultantes do Webinário e Curso de Capacitaçào Continuada - Memória 

e Patrimônio: Diálogos Tranversais, realizado entre junho e julho de 2022, em parceria 

com a Secretaria de Estado da Cultura do RS, Federação das Associações de 

Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS e EGOV - Escola de Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

CARTA DE PORTO ALEGRE: Futuro da Memória e do Patrimônio do RS 

CARTA DE PORTO ALEGRE: Educação para o Patrimônio Cultural do RS 

DOCUMENTO DE REVISÃO Plano Estadual de Cultura do RS 

ONDE: Memorial do Rio Grande do Sul - R. Sete de Setembro, 1020 - Centro 

Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20/08 – 14h 

 

O QUÊ: Lançamento do NEP e visitação mediada nas instituições  

Lançamento do Núcleo de Educação para o Patrimônio (NEP) Memorial do Rio 

Grande do Sul. Projeto de educação que visa valorizar a pluralidade de identidades do 

Rio Grande do Sul, por meio do fortalecimento de narrativas relacionadas ao 

patrimônio e à memória. O Núcleo é uma iniciativa do Memorial do RS em parceria 

com o Arquivo Histórico do RS e Museu Antropológico do RS, instituições vinculadas à 

Secretaria de Estado da Cultura (SEDAC-RS) e sediadas no prédio histórico do 

Memorial. O NEP busca a construção de ações educativas conjuntas - como 

seminários, materiais didáticos, oficinas, capacitações etc - das três instituições já 

citadas, que serão elaboradas em diálogo com entidades da sociedade civil e as 

comunidades, acadêmica e escolar.  



 

 

14h30 - Arquivo Histórico do RS de Portas Abertas 

Visitação mediada à exposição de documentos do acervo demonstrando a 

participação e atuação de diversos grupos sociais do Estado, desde o período colonial 

até os dias atuais. 

15h - Memorial e seu entorno roteiro cultural mediado Atividades Museu Antropológico 

do RS 

ONDE: Memorial do Rio Grande do Sul - R. Sete de Setembro, 1020 - Centro 

Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20/08 – 14h 

 

O QUÊ: Contando Histórias de Outras Formas: Alfabetização de gênero: educação 

museal para a diversidade. 

*  isita exposição “No âmago da transgressão: história trans do Rio Grande do 

Sul”com Caio e Morgan (curadores) 

* Exibição do documentário "Caleidoscópio" 

* Mesa redonda com os artistas da exposição Gabz, Levy e os historiadores Benito 

Schmidt (CLOSE – UFRGS) e James Green (Brown University) 

ONDE: Memorial do Rio Grande do Sul - R. Sete de Setembro, 1020 - Centro 

Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 21/08 – 15h 

 

CHC Santa Casa, Cemitério da Santa Casa, Cemitério São José  

O QUÊ: Experimentações do patrimônio: práxis para uma educação dialógica 

Ciclo de “lives” com os/as autores/as convidados/as do Brasil, Argentina, Colômbia e 

Portugal versando sobre as relações entre, “patrimônio e resistência”. O objetivo é 

constituir aportes e gerar alternativas para os enfrentamentos e desafios colocados ao 

campo, e, atualmente, agudizados pelo contexto político mundial e pela pandemia, 

requerendo, portanto, o estabelecimento de parcerias entre diferentes espaços 

culturais e de memória, e a divulgação de iniciativas e estudos em curso, nos países 

representados. 

ONDE: https://www.youtube.com/c/CHCSantaCasa  

QUANDO: 03, 10, 14, 24 e 31/08 

 

O QUÊ: Caminhada Cultural Cemitério Santa Casa e São José 

Percurso mediado pelos Cemitérios Santa Casa e São José. O passeio pela necrópole 

evidenciará aspectos históricos e artísticos sobre a fabricação de monumentos 

funerários e trajetórias de personalidades que marcaram a história da cidade. 

ONDE: Av. Professor Oscar Pereira 423 

QUANDO: 17/08 - 19h30 

 



 

 

O QUÊ: Caminhada Cultural Cemitério Santa Casa em Libras 

Percurso mediado em LIBRAS pelo Cemitério Santa Casa. O passeio pela necrópole 

evidenciará aspectos históricos e artísticos sobre a fabricação de monumentos 

funerários e trajetórias de personalidades que marcaram a história da cidade. 

ONDE: Av. Professor Oscar Pereira 423 

QUANDO: 27/08 - das 14h às 16h30 

 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul 

O QUÊ: CAU VIVO: HISTÓRICO DA PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL NO RIO 

GRANDE DO SUL  

Live de roda de conversa, transmitida pelo Youtube do CAU/RS, visando recolher os 

relatos dos pioneiros na defesa do patrimônio cultural gaúcho, verificando as 

dificuldades, os desafios, as práticas assumidas, etc. 

* A live será mediada pelo Conselheiro do CAU/RS  e Membro da Comissão de 

Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS), o arq. Lucas Volpato, com participação de dois 

profissionais da área 

ONDE: https://www.youtube.com/c/CAURSoficial 

QUANDO: 20/08 - 18h 

 

Fundação Theatro São Pedro 

O QUÊ: Visita Guiada ao Theatro São Pedro 

O Theatro São Pedro é o teatro mais antigo da capital gaúcha e, nessa visita especial, 

mostraremos todas as curiosidades desse querido templo da cultura gaúcha que 

completou em junho desse ano 164 anos de existência.  

ONDE: Praça Marechal Deodoro, s. n. 

QUANDO: 20 e 21/08 - das 11h às 17h30 

 

Frente Quilombola RS e Quilombo da Família Lemos 

O QUÊ: Roda de Conversa - Memórias de Resistência do Quilombo Lemos 

Roda de conversa sobre a memória de resistencia do Quilombo Lemos, contemplando 

a história de luta da comunidade para permanecer no território; a importância do 

reconhecimento dos Quilombos como Patrimônio Cultural do Estado do RS; As 

memórias de luta e o percurso dos antepassados até a chegada no Quilombo e a 

conservação do patrimônio cultural imaterial promovida pelos Quilombos, como o 

Batuque Gaúcho, a Umbanda, além do patrimônio natural preservado como a Manona, 

planta típica africana trazido na diáspora eu usada em rituais da religião africana. 

ONDE: Av Padre Cacique , 1250 

QUANDO: 20/08 - 15h 

 



 

 

Museu do Sport Club Internacional - Ruy Tedesco 

O QUÊ: Cinema Colorado  

Durante os dias 16 e 20 iremos expor filmes no telão do centro da exposição do 

Museu do Inter. 

Serão eles: 

Nada vai nos separar (2009) - O filme conta a trajetória dos 100 anos do Inter, 

celebrando suas glórias e abordando diferentes patrimônios. 

Supremacia Vermelha (2010) - O filme aborda os cem anos de um dos maiores 

clássicos do país o Gre-Nal, sendo um dos grandes patrimônios do Estado. 

Iremos intercalar durante os dias da semana a exibição desses filmes em diferentes 

horários, além de auxiliar os visitantes com dúvidas e debates que podem surgir. 

ONDE: Avenida Padre Cacique, 891 

QUANDO: 16 a 20/08 - 10h às 18h 

 

O QUÊ: Compartilhando Olhares 

Durante os dias 16 e 20 iremos convidar os visitantes a compartilhar em suas redes 

sociais diferentes olhares sobre os patrimônios colorados. Em contrapartida as redes 

do Museu do Inter irão compartilhar. Assim demonstraremos diferentes patrimônios do 

clube sendo captados por diversos torcedores colorados ou de outros times. 

No dia 20 de agosto iremos pedir aos visitantes que forem ao Museu do Inter registar e 

marcar o Museu em suas redes para que possamos compartilhar suas fotos feitas no 

Dia do Patrimônio no complexo Beira-Rio. 

Também no dia 20 propomos uma mediação na exposição do Museu do Inter com o 

foco em nossos patrimônios e como não podemos entrar no estádio Beira-Rio, iremos 

levar os visitantes por um passeio no pátio do estádio e finalizaremos a visita no topo 

do edifício garagem para que os visitantes possam admirar a vista do pôr-do-sol do 

guaíba e fotografar um. 

ONDE: Avenida Padre Cacique, 891 

QUANDO: 16 a 20/08 - 10h às 18h 

 

Palácio Piratini 

O QUÊ: Palácio aberto para visitas no Dia Estadual do Patrimônio 

O Palácio Piratini abre suas portas para visitação à Ala Governamental do Palácio 

Piratini, no final de semana em comemoração ao Dia Estadual do Patrimônio. 

* grupos de 25 pessoas 

ONDE: Palácio Piratini - Praça Mal. Deodoro, s/n - Centro Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20 e 21/08 -  9h / 10h / 13h / 14h /15h 

 



 

 

Biblioteca Pública do Estado 

O Quê: 100 anos da BPE nas redes 

No período de 15 a 21 de agosto, serão compartilhados nas redes sociais cards com 

curiosidades e informações sobre o prédio, que completa 100 anos em setembro. 

ONDE: https://www.instagram.com/bpe.rs/ 

QUANDO: 15 a 21/08 

 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

O QUÊ: Seminário Memória e patrimônio cultural 

Instituições museais produzem consenso sobre o valor e o significado de 

determinados objetos, grupos ou povos. Sendo a musealização um procedimento de 

escolhas e exclusões, ou seja, um processo politicamente determinado e executado 

pelos gestores responsáveis pela instituição, devemos nos perguntar: sobre quais 

objetos, grupos ou povos, exatamente, os museus estão produzindo valor desde seu 

surgimento? O seminário propõe refletir sobre a importância da salvaguarda e 

preservação da produção artística dos agentes que integram o campo das artes, em 

diferentes períodos, por acervos artísticos de instituições públicas e privadas, mas 

também por pessoas físicas que atuam como guardiãs dessas produções e memórias. 

Para tanto, serão convidados pesquisadores e profissionais que atuam em instituições 

de arte locais para compor a programação. A ação integra também o Programa 

Público da exposição “Presença Negra no MARGS”. 

ONDE: MARGS - Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 16/08 – 15h / 19/08 – 15h 

 

O QUÊ: Sarau Sopapo Poético 

O MARGS recebe o tradicional sarau realizado anualmente pelo Sopapo Poético em 

comemoração ao aniversário de Oliveira Silveira. 

ONDE: MARGS - Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20/8 – 17h 

 

O QUÊ: Encerramento da exposição Presença Negra no MARGS 

Encerramento da exposição Presença Negra no MARGS com a presença de artistas 

que integram a exposição, conversando sobre suas obras. O objetivo é aproximar o 

público visitante dos artistas. 

ONDE: MARGS - Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 21/08 – 16h 

 

RS Criativo 

O QUÊ: Curso virtual - Memória, Turismo e Inovação 

https://www.instagram.com/bpe.rs/


 

 

Com Ismael Rosset, arquiteto e diretor da AAMOINHOS – Associação dos Amigos dos 

Moinhos do Vale do Taquari e Luca Predabom, consultora de Conteúdo Criativo, 

Comportamento de Consumo e Estratégias de Inovação, produtora cultural do Museu 

do Pão (Ilópolis/RS). 

ONDE: Inscrições gratuitas: https://linktr.ee/rscriativo 

QUANDO: 16 e 18/08 – 17h 

 

O QUÊ: Diálogos Criativos – Patrimônios (presencial) 

Com Renato Savoldi, diretor do IPHAE; Ricardo Yudi, food designer e sócio do Bar 

Justo; Vinicius Amorim, sócio da Pólen - Arte em Movimento; Angélica Fonseca e 

Marta Nunes, produtoras culturais do Divas do Samba. Com mediação de Gabriela 

Munhoz diretora IEACEN e Teatro de Arena e canja artística de Evelíny Pedroso e 

Yuri Lima, artistas do coletivo Divas do Samba. 

ONDE: Bar Justo, Av. Borges de Medeiros, 741 (nas escadarias do Viaduto Otávio 

Rocha) Centro Histórico, Porto Alegre – RS 

QUANDO: 23/08 – 19h 

 

O QUÊ: Encontro virtual - Indicadores para o patrimônio cultural: perspectivas e 

oportunidades 

Com Tarson Nuñez, pesquisador e analista do DEE/SPGG; Cristina Seibert, gestora 

cultural e sócia da Patrimonium; Letícia de Cássia, diretora do Memorial do RS e 

coordenadora do Colegiado de Memória e Patrimônio; Luiz Carlos Segat, proprietário 

do Castelo de Pedras Altas; Luisa Maciel, coordenadora do Dia do Patrimônio 

(Sedac/RS) e Carolina Biberg, coordenadora do programa RS CRIATIVO. 

ONDE: Inscrições gratuitas: https://linktr.ee/rscriativo 

QUANDO: 24/08 – 19h 

 

O QUÊ: Feira de arte Kaingang e Mbyá-Guarani na travessa da CCMQ 

O RS CRIATIVO e a Casa de Cultura Mario Quintana, em parceria com a Complô 

Cunhã, promovem no dia 27 de agosto, a Feira de arte Kaingang e Mbyá-Guarani na 

tradicional travessa de Porto Alegre, haverá uma grande diversidade de artesanato de 

cada povo produzida pelas mulheres Kaingang e Mbyá-Guarani de terras localizadas 

na região metropolitana, a programação é alusiva ao Dia Estadual do Patrimônio. 

ONDE: Travessa dos Cataventos – Casa de Cultura Mario Quintana 

QUANDO: 27/08  

 

O QUÊ: Curso virtual - Como empreender na área de patrimônio cultural?  

Com Simone Neutzling, arquiteta e urbanista, fundadora da Perene Patrimônio 

Cultural. 

ONDE: Inscrições gratuitas: https://linktr.ee/rscriativo 



 

 

QUANDO: 30 e 31/08 e 01/09, das 18h às 20h. 

 

Instituto Estadual do Livro 

O QUÊ: Tudo a Ler na vizinhança 

O Tudo a Ler é um programa do Instituto Estadual do Livro (IEL), órgão da Secretaria 

de Estado da Cultura, voltado para a promoção da leitura e a formação de mediadores 

de leitura. A Literatura ocupa um espaço singular na história da vida e da cultura 

humana, colocando o leitor frente a si mesmo, ao outro e ao mundo. O acesso ao 

patrimônio cultural acumulado pela humanidade deve ser garantido para que, em 

aliança com os saberes populares e por meio da ação-reflexão-ação, possa vir a se 

construir o conhecimento novo, libertador, contextualizado. Dessa forma, a leitura é 

ferramenta de transformação, de emancipação e de humanização. 

O Instituto Estadual do Livro este ano irá comemorar o Dia Estadual do Patrimônio 

Cultural com o evento “Tudo a Ler na  izinhança”. Durante o dia 17 de agosto será 

disponibilizado em frente a sede do IEL, dois expositores com livros do Projeto Tudo a 

Ler para que a comunidade e vizinhos possam retirar gratuitamente e ler. 

ONDE: IEL - R. André Puente, 318 - Independência, Porto Alegre 

QUANDO: 17/08 – 13h 

 

Museu Julio de Castilhos 

O QUÊ: Oficina de Conservação de Têxteis para turma de museologia da UFRGS.  

A oficina será conduzida pela museóloga e diretora do Museu Julio de Castilhos, Doris 

Couto, dirigida aos futuros profissionais em preservação de acervos e patrimônios, 

abrangendo casos de recuperação a partir das técnicas aplicadas na própria 

instituição assim como apresentação dos materiais técnicos utilizados.  

ONDE: Museu Julio de Castilhos - R. Duque de Caxias, 1205 

QUANDO: 18/08 – 14h 

 

O QUÊ: Visita Mediada às diferentes exposições do Museu Julio de Castilhos 

Abordando os temas PASSEIO pelos 250 anos de nossa capital, Narrativas do 

Feminino, Memória e Resistência de nossas origens ancestrais, Guerra, acervos de 

Julio de Castilhos e outras lindas peças que falam sobre nossa identidade e memória.  

 Encerramento da Itinerância da exposição Donas da História no Museu Julio de 

Castilhos  

A exposição DONAS DA HISTÓRIA destaca a trajetória de 16 mulheres negras 

gaúchas, e, após exibição pelo Palácio Piratini e CCMQ, entra em temporada que 

marca sua integração ao acervo do Museu Julio de Castilhos,. 

Personalidades já falecidas, como Amancia Coringa, Judith Bacci, Mãe Preta, Mãe 

Rita, Maria Ignácia da Conceição, Rainha Ginga Severina, Maria Francisca Dias - a 

Sibirina, Sirlei Amaro e Teresa Franco estão presentes. Além delas, mulheres negras 

em plena atividade também integram o catálogo: Cristal, Daiane dos Santos, Giane 



 

 

Vargas, Karen Luise Vilanova, Onira Pereira, Regina Nogueira, Valéria Barcellos e 

Vera Daisy Barcellos.  

ONDE: Museu Julio de Castilhos - R. Duque de Caxias, 1205 

QUANDO: 20 e 21/08 – 15h 

 

Casa de Cultura Mario Quintana 

O QUÊ: Visitas mediadas à Casa de Cultura Mario Quintana 

Para celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, a Casa de Cultura Mario 

Quintana organizou uma programação especial, com foco no trabalho do respeitado 

arquiteto Theodor Wiederspahn, responsável pelo projeto arquitetônico do prédio 

ocupado pela CCMQ. 

Além do prédio do antigo Hotel Majestic, atual Casa de Cultura Mario Quintana, 

Theodor, considerado o “arquiteto de Porto Alegre”, projetou as principais edificações 

na Praça da Alfândega, como o MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul), o 

Memorial do Rio Grande do Sul, entre tantas outras espalhadas pela cidade.  

Esse ano é marcado pelos 70 anos do falecimento de Theodor, por isso, em paralelo 

às mediações, serão expostos ao público objetos de alto valor que pertenceram ao 

arquiteto, recentemente doados à Casa de Cultura pelos responsáveis pelo seu 

espólio. Desta forma, pretendemos celebrar e homenagear Theodor Wiederspahn e a 

nossa história. 

* Nos dias 20 e 21 de agosto, entre 10h e 20h, a Casa de Cultura estará realizando 

mediações a fim de potencializar o icônico projeto do antigo Hotel Majestic. As visitas 

mediadas deverão ser agendadas pelo email - visitaccmq@gmail.com e serão 

realizadas pelos colaboradores do Núcleo Educativo da instituição. 

ONDE: Casa de Cultura Mario Quintana - R. dos Andradas, 736 - Centro Histórico, 

Porto Alegre 

QUANDO: 20 e 21/08 – das 10h às 20h 

 

Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) 

O QUÊ: Conversa com equipe MACRS sobre processo de sistematização e 

organização das pesquisas do acervo e da mostra "Relações de pesquisa: acervo 

MACRS em rede" 

O MACRS em parceria com o curso de Museologia da UFRGS passa a disponibiliza 

parte de seu acervo online através do repositório digital Tainacan, uma plataforma 

flexível e democrática de difusão e preservação de acervos de instituições culturais na 

internet. "Relações de pesquisa: acervo MACRS em rede" é o lançamento da primeira 

coleção de obras catalogadas no repositório. A mostra traz os resultados das 

pesquisas das obras vinculadas à exposição comemorativa dos 30 anos do museu, 

“Matéria Difusa - um olhar sobre a coleção MACRS", com curadoria de Gabriela Motta. 

É apresentada ao visitante uma experiência de como foi o processo de documentação 

e pesquisa histórica desta coleção do acervo, trazendo para o ambiente expográfico 

materiais como catálogos, livros, convites de exposições, vídeos, materiais educativos 

entre outros métodos de pesquisa aplicados no caminho da inclusão de dados na 



 

 

plataforma digital. Seguindo a missão do museu, essa mostra representa a 

importância do trabalho da gestão de seu acervo tendo em vista o reconhecimento 

como patrimônio relevante para a pesquisa e para os processos acessíveis de 

aprendizado em arte e cultura. 

ONDE: Sala Xico Stockinger – Casa de Cultura Mario Quintana - R. dos Andradas, 

736 - Centro Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20/08 – 10h 

 

O QUÊ: Abertura da Mostra "Relações de pesquisa: acervo MACRS em rede" 

ONDE: Local: Sala Xico Stockinger – Casa de Cultura Mario Quintana - R. dos 

Andradas, 736 - Centro Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20/08 – 11h 

 

O QUÊ: Ação educativa "Roteiro de perguntas " 

Uma dúvida leva a outra, que leva a outra e uma pesquisa é criada! Narrativas e 

histórias passam a ser contadas. Vamos trilhar o caminho das perguntas e investigar 

as obras presentes na mostra "Relações de pesquisa: acervo MACRS em rede" com 

Carla Borba Daniele Alana. 

Público em geral (crianças devem estar acompanhadas de responsável) 

ONDE: Local: Sala Xico Stockinger – Casa de Cultura Mario Quintana - R. dos 

Andradas, 736 - Centro Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20/08 – 14h 

 

Teatro de Arena 

O QUÊ: Visita ao Teatro de Arena 

Visita ao Teatro; apresentação do Espaço Arena Visual e da obra "Tornar-se Negra é 

uma Conquista" da artista Pâmela Zorn; ensaio aberto do espetáculo "Autoacusação" 

bate papo com o Diretor do espetáculo Ismael Goulart. 

ONDE: Teatro de Arena - Av. Borges de Medeiros, 835 - Centro Histórico, Porto Alegre 

QUANDO: 20/8 - das 14h30 às 16h 

 

RESTINGA SÊCA 

Prefeitura Municipal de Restinga Sêca - Secretaria de Cultura e Turismo 

O QUÊ: Visita Técnica e Contemplativa Conduzida na Estação Férrea Restinga Sêca 

Visitação técnica e contemplativa conduzida pelo interior e exterior da edificação 

percorrendo o Recinto Ferroviário e exposições de artes plásticas de Artista locais que 

estão abrigadas na Estação Ferroviária Restinga Sêca. 

ONDE: Recinto Ferroviário 

QUANDO: 21/08 - 15h 



 

 

 

O QUÊ: O QUE TEMOS DE IBERÊ CAMARGO? Na perspectiva da Educação 

Patrimonial 

Apresentar na sala Iberê Camargo junto à Estação Férrea durante a visita 

orientada/conduzida o que temos atualmente referente ao artista plástico no município 

e as ações futuras que incluem uma exposição que recentemente foi contemplada no 

edital Fac Visual. 

ONDE: Rua Balila Barazutti 345 - Recinto Ferroviário 

QUANDO: 21/08 - 16h 

 

13ª Região Tradicionalista em Restinga Sêca - Movimento Tradicionalista 

O QUÊ: Demonstração da Indumentária e Encilha Gaúcha 

Demonstração da indumentária e encilha gaúcha em uma das salas da Estação 

Férrea Restinga Sêca representando o Movimento Tradicionalista  

ONDE: Rua: Balila Barazutti, 345 - Recinto Ferroviário - Estação Férrea Restinga Sêca 

-Cep:97200-000  

QUANDO: 21/08 - 15h às 18h 

 

Prefeitura Municipal de Restinga Sêca e Sport Club Secco 

 O QUÊ: MOSTRA SPORT CLUB SECCO NA ESTAÇÃO 

Mostra fotográfica, camisetas, troféus referindo a momentos marcantes na trajetória e 

memória do clube em Restinga Sêca. 

A Mostra ocorrerá em Parceria com o município e concomitante às demais 

manifestações inscritas no dia do patrimônio. 

ONDE: Rua: Balila Barazutti, 345 - Recinto Ferroviário - Estação Férrea Restinga Sêca 

-Cep:97200-000  

QUANDO: 21/08 – 13h as 18h 

 

Geoparque Aspirante Unesco - Universidade Federal de Santa Maria UFSM 

Exposição Aquarelas Quarta Colônia - Restinga Sêca por DILSON NICOLOSO 

CECCHIN e Mostra Paleontológica  

Exposição das aquarelas em cavaletes em uma das salas da Estação Férrea Restinga 

Sêca e de réplicas de fósseis encontrados no território Quarta Colônia. 

A exposição e Mostra ocorrerá concomitante às demais ações na Estação Férrea 

Restinga Sêca ocupando uma das salas. 

ONDE:  Balila Barazutti, 345 - Recinto Ferroviário  - Estação Restinga Sêca 

QUANDO: 21/08 - 14h às 18h 

 



 

 

RIO GRANDE 

Centro Municipal de Cultura Inah Emil Martensen, Núcleo de Pesquisa 

Arqueológica e Educação Patrimonial 

O QUÊ: Podcast Nos Caminhos da Arqueologia  / Palestra: Conhecendo Rio Grande, 

a cidade mais antiga do Estado.  

ONDE: Rua General Vitorino, 666 

QUANDO: 20/08 - 14h 

 

Fototeca Municipal Ricardo Giovannini / Arquivo Público e Histórico Municipal / 

Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer / Gabinete da Primeira Dama 

do Município de Rio Grande 

O QUÊ: Projeto Patrimônio das Águas: Passeio Cultural pela Orla da Lagoa dos Patos 

O município de Rio Grande tem em seu DNA muitos elementos que o formaram, mas 

as águas, as atividades pesqueiras e a movimentação portuária, são os principais que 

definem as trajetórias que delinearam o lugar onde hoje vivemos. Valorizar esses 

elementos e reconhecer seus valores é permitir e estimular o pertencimento coletivo 

entre a comunidade e o lugar que habita. Histórias que se criam, olhares 

ressignificados, é assim que pretendemos promover em comemoração e reflexão 

sobre o Dia do Patrimônio, um passeio cultural de barco pela orla da Lagoa dos Patos, 

onde os participantes poderão fotografar o município visto do mar, tendo como fundo 

uma apresentação musical. Após registros fotográficos, os participantes poderão 

compartilhar suas fotos no Instagram e marcarem a Prefeitura Municipal do Rio 

Grande, se assim o desejarem. 

ONDE: Orla da Lagoa dos Patos, próximo as Ruas Gal Osório e Riachuelo Centro – 

Rio Grande 

QUANDO: 20/08  

 

Fototeca Municipal Ricardo Giovannini - Secretaria de Município da Cultura, 

Esporte e Lazer/SCEL 

O QUÊ: Exposição: Ricardo Giovannini: verso & reverso 

A exposição sobre Ricardo Giovannini, Patrono da Fototeca Municipal que leva seu 

nome, deseja mostrar mais do a imagem fotográfica, e sim como esse fotógrafo, que 

exerceu outras profissões, os seus emblemas, etiquetas e assinaturas nos desafiando 

a tentar compreender como revela-se um artista para o seu público, um indivíduo para 

a sua sociedade, e apropriação sentimental entre um estrangeiro em uma nova Pátria. 

Acompanhe a Programação do Dia do Patrimônio do Município de Rio Grande pela 

página da Prefeitura Municipal do Rio Grande - 

https://www.riogrande.rs.gov. 

br/pagina/ e pelas redes sociais da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini: Blog: 

http://fototecariogrande.blogspot.com/; Facebook e Instagram. 

Exposição: Ricardo Giovannini: verso & reverso 



 

 

ONDE:  Fototeca Municipal Ricardo Giovannini - Andar térreo do Prédio do Paço 

Municipal/ Largo João Fernandes Moreira, s/n - Centro CEP 96200015 

QUANDO: 16/05/2022 à 09/09/2022 – Segunda-feira à Sexta-feira - 13h às 18hs - 

Entrada Gratuita 

 

Prefeitura Municipal do Rio Grande; Secretaria de Município da Cultura, Esporte 

e Lazer; Gabinete da Primeira Dama do Município do Rio Grande 

O QUÊ: Identificação em cores de Prédios Históricos do Município 

Identificação em cores de alguns Prédios Históricos de valor cultural para o Município. 

Acompanhe a Programação do Dia do Patrimônio do Município do Rio Grande pela 

página da Prefeitura Municipal do Rio Grande - https://www.riogrande.rs.gov.br/pagina/ 

ONDE: Centro Histórico e vias públicas do município 

QUANDO: 17/08 à 20/08 – Tempo Integral 

 

Nova Rheingantz, Prefeitura Municipal de Rio Grande, Universidade Federal do 

Rio Grande 

O QUÊ: Os caminhos que levam ao patrimônio 

Dia 19, das 14 às 17h:  

- 14h às 17h: Exposição da Nova Rheingantz, Feira Contempla e Exibição de web 

séries sobre o patrimônio histórico. 

Dia 20, das 14 às 18h: 

- 14h às 18h: Exposição da Nova Rheingantz, Feira Contempla e Exibição de web 

séries sobre o patrimônio histórico; 

- 14h:  Caminhada pela Rota Caminho Fabril, com ponto de chegada na Nova 

Rheingantz; 

- 15h:  Roda de memórias da Fábrica Rheingantz com antigas operárias da fábrica. 

ONDE: Nova Rheingantz: Avenida Rheingantz, 203, Parque Res. Coelho, 96202-110 

QUANDO: 19/08 das 14 às 17h; 20/08 das 14 às 18h 

 

Camarim Arte&Cultura 

O QUÊ: Sarau Daqui 

O Sarau Daqui ocorrerá no ponto de cultura Camarim e contará com leituras de 

autores do município do Rio Grande, bem como apresentações musicais autorais e 

venda de livros. Por ser uma comemoração alusiva ao Dia Estadual do Patrimônio 

Cultural, todas as obras artísticas apresentadas serão de pessoas nascidas ou 

crescidas em Rio Grande. 

ONDE: Rua José Ferreira dos Santos, 250 (esq. Rua Bahia). Balneário Cassino 

QUANDO: 21/08 - 15h 

 

https://www.riogrande.rs.gov.br/pagina/


 

 

RIO PARDO 

Museu Histórico Municipal Barão de Santo Ângelo 

O QUÊ: Exposição do Acervo do Museu Histórico Municipal Barão de Santo Ângelo & 

exibição de Audiovisual - Minuto do Museu & Visita Mediada na Sede da Antiga 

Câmara do Senado de Rio Pardo 

Mostra da catalogação do acervo do Museu Histórico, com exibição de curta-

metragem sobre a classificação realizada de sua recuperação no "Minuto do Museu"; 

e   visitação mediada sobre a história do prédio  "Antiga Câmara do Senado de 1811" - 

sede atual da Secretaria de Turismo e Cultura de Rio Pardo | RS 

Redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Rio Pardo: IG @prefeiturariopardo & 

FB https://pt-br.facebook.com/prefeiturariopardors/ 

ONDE: Rua Andrade Neves, 552 - Centro Histórico - Rio Pardo | RS - 96.640-000 

QUANDO: 20 e 21 de agosto – 08h às 20h 

 

ROCA SALES 

Prefeitura Municipal  

O QUÊ: Sarau Cultural Patrimonial 

O Sarau será realizado com atividades de exposição dos banners do projeto 

"Educação Patrimonial na Prática - as origens e o patrimônio das localidades do 

interior de Roca Sales" contemplado no Edital FAC 01/2019 e declamação de poesias 

e músicas que lembrem e remetam à história de Roca Sales. 

ONDE:Praça Júlio Lengler, S/N 

QUANDO: 21/08 - 18h 

 

ROLANTE 

Museu Histórico de Rolante e Associação de Amigos do Museu Histórico de 

Rolante 

O QUÊ: Live: “Patrimônio Imaterial = Cuca de Rolante: uma del cia de patrimônio” 

Live sobre Patrimônio Imaterial: "Cuca de Rolante: uma delícia de patrimônio”. 

Palestrante: Daniel Vaz Lima. Doutor em Antropologia no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas (PPGAnt/UFPel). 

Mestre em Antropologia pelo mesmo programa. Possui graduação em Bacharelado 

em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas. Pesquisador em Ciências 

Sociais com experiência em pesquisas e análises socioambientais, pesquisa e 

extensão na área de patrimônio cultural, análise de políticas públicas e 

desenvolvimento rural.  

ONDE: https://www.facebook.com/museuhistoricorolante 

QUANDO: 20/08 - 19h30 

 

https://pt-br.facebook.com/prefeiturariopardors/


 

 

SANTA CLARA DO SUL 

Departamento de Cultura, Grupo de Danças  

O QUÊ: Caminhada Histórica 

Realizar no dia 20/08/22 o evento “Caminhada Histórica” em comemoração ao Dia 

Estadual do Patrimônio. A programação inicia na Igreja Matriz, onde será feita uma 

explanação sobre a história de construção da igreja que completou seu centenário em 

2016. Em seguida passaremos no prédio histórico que abriga o Museu Municipal 

Memorial Santa-clarense e a Biblioteca Pública municipal padre Alberto Träsel, onde 

teremos uma parada para ouvir a história do Combate Vitorioso o qual aconteceu em 

Santa Clara do Sul no dia 28 de maio de 1895. Para concluir a programação a 

caminhada segue até a principal praça da cidade onde teremos um relato sobre a 

história da Irmã Chrysantha a qual também se dá a denominação à praça. Nesse 

espaço teremos apresentação do grupo de Danças Alemãs Fröhlicher Kreis e dos 

alunos da escola de música do Departamento de Cultura.   

ONDE: Avenida 28 de maio. (Igreja Matriz, museu memorial santaclarense, praça Irmã 

ChrysanthaC) 

QUANDO:20/08 - DAS 9h às 11h 

 

SANTA MARIA 

Museu Educativo Gama d'Eça da Universidade Federal de Santa Maria 

O QUÊ: Exposição virtual de estribos e esporas, minerais e rochas 

O Museu Educativo Gama d'Eça da UFSM, fundado em 1968,  teve início com uma 

coleção de minerais e rochas.  

As primeiras doações para a criação do Museu Victor Bersani foram de estribos e 

esporas, no ano de 1913. 

A atividade proposta consiste em uma exposição de fotos com alguns itens dessas 

primeiras doações, acompanhados de breve descrição. 

OBS: Em 1981, o Museu Victor Bersani teve seu acervo doado à Universidade Federal 

de Santa Maria. 

ONDE: 

https://www.instagram.com/museugamadecaufsm/             

https://www.facebook.com/Museu.Educativo.GdE.UFSM 

QUANDO: 20/08 - 8h  

 

Secretaria de Cultura/Prefeitura Municipal e Universidade Federal de Santa Maria 

O QUÊ: CIRCUITO CULTURAL NOS MUSEUS 

Um passeio pelas artes, pela memória, pela história e pelo patrimônio cultural de 

Santa Maria. Saída do grupo de 20 pessoas do Museu de Arte de Santa Maria, em 

transporte especial. ROTEIRO: ACERVO ARTÍSTICO DA UFSM - Com duas 

exposições: uma de artes visuais e outra do LASCA (Laboratório de Arqueologia, 

Sociedades e Culturas das Américas); CASA MUSEU EDMUNDO CARDOSO; 



 

 

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL- Exposição Itinerante: “Regimento Coronel Pillar: 

uma unidade a serviço da comunidade gaúcha no coração do Rio Grande”A Exposição 

apresenta a história do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) a partir de sua 

criação, quando da reorganização da Força Pública Estadual como Brigada Militar, 

ocorrida em 1892. A atividade é uma parceria do AHMSM e Centro Histórico Coronel 

Pillar, em homenagem aos 130 anos do 1º RPMon a serem comemorados em 10 de 

novembro de 2022. MUSEU DE ARTE DE SANTA MARIA - Exposição do Salão Latino 

Americano de Artes Plásticas 2022; encerramento com jantar de confraternização. 

ONDE: Saída: Museu de Arte de Santa Maria (Av. Pres. Vargas, 1400) 

QUANDO: 20/08 – 17h às 22h 

 

Prefeitura Municipal de Santa Maria, UFSM, Conselho Municipal de Patrimônio 

Histórico e Cultural e Conselho Municipal de Política Cultural 

O QUÊ: Patrimônio cultural de Santa Maria: do distrito à economia criativa  

um diálogo sobre a importância da preservação e da valorização do patrimônio cultural 

de Santa Maria como estratégia de fortalecimento da economia criativa no perímetro 

do Distrito Criativo Centro-Gare. 

ONDE: Theatro Treze de Maio  

QUANDO: 16/08 – 19h 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

O QUÊ: Viva o Campus - Dia do Patrimônio Cultural 

> Visita aberta nos Espaços Museais da UFSM: Acervo Artístico/Lasca/MACT/Jardim 

Botânico/Museu de Solos do Rio Grande do Sul/Mostra de Ciências Morfológica/ 

Biblioteca Central/ Planetário (sessões de filmes) 

> Rota das Esculturas e Rota dos Murais 

> Filme de curta metragem pelo Cineclube 

> Oficina de Coral 

> Apresentação do DTG Noel Guarani 

> Exposição no hall da Reitoria 

ONDE: Rua Roraima, 1000, Camobi - 97105-900 

QUANDO: 21/08 – 14h às 17h 

 

SANTA VITÓRIA DO PALMAR 

Prefeitura de Santa Vitória do Palmar (Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo) 

O QUÊ: City Tour pelo Centro Histórico do município e lançamento da revitalização da 

Cacimba das Nações; Roteiro do Gumercindo Saraiva 

1ª atividade: Será feito uma visita monitorada pelo centro histórico do município 

finalizando com o lançamento da revitalização da Cacimba das Nações. 



 

 

2ª atividade: Será realizada uma visita pelas terras que o Gumercindo Saraiva residiu 

no município. 

ONDE: Rua Barão do Rio Branco, nº467 (Frente) / Entrada Neyta Ramos (Fundos) 

QUANDO: 17 e 20/08 - 16h e 18h  

 

SANTIAGO 

Museu Municipal Pedro Palmeiro 

O QUÊ: Museu vivo 

Visitação orientada no museu municipal 

ONDE: Rua Pinheiro Machado 2291 centro 

QUANDO: 20 e 21/08 - das 8h às 14h  

 

SÃO BORJA 

Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, 

Instituto Federal Farroupilha, Unipampa e Ministério Público 

O QUÊ: Seminário: “Palestra Patrimônio Cultura e Desenvolvimento/O Poder dos 

Museus no Turismo Profa. Me. Eliane Martins Coelho/Getúlio e “Jango: Entre a 

História, a Memória e a Patrimonialização” Prof. Dr. Rodrigo Luis Dos 

Santos/”Patrimônio Cultural e Desenvolvimento” Prof. Produtor Cultural E Audiovisual 

Seminário através de palestras desenvolvidas por professores graduados e com 

especialização na área. O seminário será desenvolvido na sala do servidor na 

prefeitura. 

ONDE: Aparício Mariense,1751 Centro Cep 97670000 

QUANDO: 20/08 – das 8hs às 12hs / das 13h30 às 17h 

 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

Museu Cônego Hugo 

O QUÊ: O Patrimônio Cultural de São Francisco de Assis 

Mostra do patrimônio cultural da cidade de São Francisco de Assis, através de 

palestra e exposição. 

ONDE: Rua Pinhei Rocha 315 

QUANDO: 8 a 26/08 - das 8h às 14h 

 

SÃO FRANCISCO DE PAULA 

Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto/Secretaria do Planejamento/Comissão 

de Patrimônio/ Secretaria de Educação  

O QUÊ: Caminhada fotográfica Cultural/ Valorizando Patrimônio/seminário sobre 

Educação Patrimonial 



 

 

Caminhada fotográfica no centro da cidade com acompanhamento de guia cultural a 

prédios em inventário com identificação dos mesmos e Seminário com Palestra sobre 

Educação e Patrimônio. 

ONDE: Centro da Cidade/ Avenida Júlio de Castilhos 

QUANDO: 17/08 (10 h) e 18/08 (18h30)  

 

SÃO JOÃO DO POLÊSINE 

Associação Vêneta de Vale Vêneto -Museu do Imigrante Italiano Eduardo 

Marcuzzo 

O QUÊ: Patrimônio Cultural no Distrito de Vale Vêneto 

Pretende-se através da educação patrimonial despertar na comunidade escolar a 

importância de conhecer e preservar a história do patrimônio local, através de visitas 

guiadas e explicativas.  

ONDE: Rua Pe. João Iop, s/n 

QUANDO: 20/08 - 14h30 

 

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 

Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Cultura, Conselho 

Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Cultura, IPHAN, Secretaria 

Estadual de Cultura, Secretaria Estadual de Turismo. 

O QUÊ: Painel: Patrimônio Mundial: Herança do Passado, Perspectivas para o Futuro, 

em Guarani: Patrimônio Mundial: Yma guare reko jaexa haguã angave guarã. 

Lançamento do Roteiro de  isitação Tur stica na Aldeia Tekoa Ko’ẽju. E Exposição 

Sete Povos, Retratos de um Território.  

Painel realizado dentro do Patrimônio Mundial, Sítio Arqueológico de São Miguel 

Arcanjo, com o tema Patrimônio Mundial: Herança do Passado, Perspectivas para o 

futuro. Com lançamento do Roteiro de Visitação Tur stica na Aldeia Tekoa Ko’ẽju.  

ONDE: Rua São Luiz, 1345, Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões 

QUANDO: 17/08 - 15h 

 

O QUÊ: Exposição Sete Povos  Retratos de um Território, com atividades educativas 

para as escolas 

ONDE: Rua São Luiz, 1345, Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões (em frente 

ao centro de atendimento ao turista) 

QUANDO: 10 a 31/08 

 



 

 

SÃO PEDRO DO SUL 

Museu Histórico Fernando Ferrari, Museu Paleontológico e Arqueológico Walter 

Ilha, Biblioteca Municipal Rui Barbosa. 

O QUÊ: Semana do Patrimônio Cultural nas Escolas - Palestra e oficina com postais 

Levaremos para as escolas municipais e estaduais ao longo da semana,  uma palestra 

lúdica e didática sobre o Patrimônio Cultural, ensinaremos o que é cultura, o que é 

cultura material e imaterial, quais as suas principais diferenças; o que é Patrimônio 

Cultural, quais os patrimônios (prédios, costumes, heranças) que temos em nossa 

cidade, onde eles estão localizados e porquê? quem construiu? quando? etc.. 

indagaremos se eles os conhecem e se entendem a importância de reconhecermos e 

valorizarmos os nossos patrimônios culturais, esses e outros questionamentos 

pertinentes ao tema serão abordados em nossa palestra. Também realizaremos com 

os educandos, uma atividade prática com postais dos Patrimônios Culturais do 

Município de São Pedro do Sul. 

ONDE: Escolas municipais e Estaduais do Município 

QUANDO: 15 à 20/08 - horário escolar. 

 

SERTÃO 

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e Assistência Social e 

Cidadania/CRAS; Escolas Públicas de Ensino Fundamental 

O QUÊ: Oficina de Capoeira/Roda de Conversa 

A atividade escolhida foi a Oficina de Capoeira 

Para celebrar o Dia do Patrimônio Cultural em nosso município, será realizada uma 

roda de conversa, com apresentações dos alunos que integram esta oficina, sob a 

coordenação do Professor Carlos Alberto. Será abordada todas as vivências e origens 

desta cultura.  

O convite será estendido a toda a comunidade sertanense, aos familiares dos alunos 

que fazem parte desta oficina, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania/CRAS, e demais 

profissionais das secretarias. 

ONDE: Praça Central Dr. Ernani Emílio Herrmann - Avenida Fernando Ferrari - S/N 

QUANDO: 20/08 - 14h 

 

SOBRADINHO 

Casa da Cultura Amário João Lazzari, 

O QUÊ: Trilha dos Casarões 

Caminhada, trilha a pé pelo interior do município, passando por casarões antigos e 

históricos do município. Breve explanação sobre a história dos casarões e 

encerramento com um café colonial produzido pelos agricultores locais com produtos 

de sua propriedade. 

ONDE: Avenida João Antônio, 381, Centro 



 

 

QUANDO: 20/08- 13h 

 

SOLEDADE  

Museu Municipal de Soledade  

O QUÊ: Patrimônio e História  

Visitação guiada pelas dependências  do Museu e Praça  Olmiro Ferreira Porto, 

história e Patrimônio cultural, bens culturais e históricos materiais e imateriais. 

Encerramento com Roda de capoeira de capoeira. 

ONDE: Rua Benjamin Constant nº 60 

QUANDO: 22/08 - das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h00.  

 

Museu da Pedra e Mineralogia Egisto Dal Santo 

O QUÊ: Patrimônio e folclore 

Falar sobre patrimônio e diversidade cultural através do folclore e suas manifestações 

diárias envolvendo a cultura natural do povo. 

ONDE: Av Júlio de Castilhos 3474 

QUANDO: 20 a 22/08, das 8h às 17h 

 

TAPES 

Departamento de Cultura de Tapes, E.M.F. Martha Pereira Barbosa e E.M.F. 

Divino Barbosa Pereira 

O QUÊ: “ESSA RUA TEM NOME, UM RESGATE DA NOSSA HISTÓRIA”.  Patrimônio 

Cultural, Cidadania e Ética 

O projeto se dará inicialmente através de uma breve pesquisa dos logradouros que 

receberam nomes de pessoas importantes para a comunidade. 

- Através desta pesquisa se escolherá o personagem a ser trabalhado 

(história de vida, contribuição histórica e/ou cultural para o município, entre outros 

fatos relevantes) 

- Pesquisa e escolha de uma foto para realização de uma releitura ou reprodução atual 

fotográfica do personagem escolhido. 

(poderá ser feito um trabalho fotográfico unindo a figura escolhida com a própria rua a 

qual leva o nome).  

- Será oportunizado oficina com profissional da área do audiovisual sobre técnicas 

fotográficas com celulares.  

PÚBLICO ALVO: 

Turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

CULMINÂNCIA: Exposição Fotográfica 



 

 

A exposição será feita na Praça Rui Barbosa, junto ao galpão da Chama Crioula e 

iniciará um dia após a chegada da mesma, no dia 21 de agosto de 2022. 

Permanecerá na praça durante toda semana para que as escolas façam a visitação e 

oportunizando aos moradores e visitantes a apreciação dos trabalhos de pesquisa e 

fotográfico.  

LEGADO DO PROJETO  

As ruas que foram escolhidas pelas turmas ao final do projeto irão receber uma placa 

de identificação nova.  

No dia marcado para o descerramento da placa a turma que realizou o trabalho de 

pesquisa levará as demais escolas do município para uma visita guiada, onde eles 

serão os guias. 

ONDE: Av. Assis Brasil 

QUANDO: 21/08 - das 10h às 17h 

 

TAQUARA 

Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Taquara/RS 

O QUÊ: Ato de Assinatura das empresas contratadas para a execução do Edital de 

Museus Municipais da SEDAC- Restauro e Modernização do Museu Municipal Adelmo 

Trott 

Ato de assinatura das empresas contratadas para a execução do Edital de Museus 

Municipais da SEDAC- Restauro e Modernização do Museu Municipal Adelmo Trott no 

dia 19 de agosto às 10h na Casa Vidal. O edital é uma realização do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), com o apoio 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) e do Sistema 

Estadual de Museus (SEM RS) para execução do restauro da Casa Vidal, patrimônio 

tombado no âmbito municipal, e instalação e  do Museu Municipal Adelmo Trott nesse 

novo espaço, de propriedade da prefeitura municipal. 

ONDE: Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Taquara/RS 

QUANDO: 19/08 - 10h 

 

Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul  

O QUÊ: Abertura da "Mini-exposição Povos pré-coloniais do RS" no hall do prédio 

administrativo. 

ONDE: Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul - RS 020 - Km 58 - Alto Santa 

Rosa, Taquara 

QUANDO: 20/08 – 14h 

 

O QUÊ: Chimarrão Arqueológico 

Roda de conversa sobre patrimônio arqueológico e cidadania no pátio do Marsul. 



 

 

ONDE: Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul - RS 020 - Km 58 - Alto Santa 

Rosa, Taquara 

QUANDO: 20/08 – 15h 

 

O QUÊ: Mini-exposição Povos pré-coloniais do RS 

ONDE: Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul - RS 020 - Km 58 - Alto Santa 

Rosa, Taquara 

QUANDO: 21/08 – 15h 

 

 

TAQUARI 

Prefeitura Municipal de Taquari - Câmara Municipal de Vereadores de Taquari - 

Conselho Municipal de Política Cultura - Conselho Municipal de Turismo 

O QUÊ: José Custódio de sá e Farias - Homenagem ao fundador de Taquari 

Grande parte das cidades, ou a maioria, tem um fundador e, sem dúvida, Taquari tem 

sim - o coronel José Custódio de Sá Faria.  Justificativa: Em 1763, portanto um ano 

antes da fundação do povoado de Taquari, quem governava a província era o coronel 

Inácio Elói Madeira. E nesse mesmo ano ocorreu a invasão do sul do Brasil quando o 

governador de Buenos Ayres, Dom Pedro de Ceballos, liderando numerosa tropa, 

invade e toma a fortificação de São Pedro, em 18 de abril de 1763, a porta de entrada 

da capitania de São Pedro do Rio Grande. E é a partir dessa tragédia que os eventos 

conspiram para a formação do nosso povoado. O governador coronel Inácio, junto 

com seus soldados e parte da população local, foge dos espanhóis e vão para Viamão 

– em cuja Câmara se instala a nova sede provincial. Como esse coronel governador 

não gozava mais das simpatias do vice-rei conde da Cunha, ele é substituído pelo 

coronel Custódio, à quem caberá organizar as defesas da capitania. Custódio está no 

Rio de Janeiro, embarcando de imediato e para Viamão, onde, em 16 de junho, toma 

posse como governador provincial. E uma das suas primeiras decisões é organizar a 

defesa desta região. Decidiu fundar duas fortificações, e uma delas é no passo do rio 

Tebiquary. Junto aos soldados, ele envia os 60 casais açorianos. Isso ocorre próximo 

aos meados do mês de julho de 1764. Essa fortificação, em terra batida e com vinte 

canhões, foi executada a partir de um mapa detalhado e colorido, e que está sob a 

guarda do Arquivo do Exército – Rio de Janeiro. O local exato da fortificação ainda é 

desconhecida. Portanto, sem dúvida, Taquari é fundada por ordem do coronel José 

Custódio de Sá Faria.  

ONDE: Rua Osvaldo Aranha, 1790 

QUANDO: 18/08 - das 8h às 16h 

 

TAVARES 

Departamento de Cultura 

O QUÊ: Tardinha na Lagoa 



 

 

A atividade consistirá na contemplação do pôr do sol na Laguna dos Patos, nosso 

patrimônio natural, para enaltecer este evento, contaremos com a participação de um 

dos cantores locais mais populares entre os jovens de nosso Município. 

ONDE: Lagoa dos Patos / Facebook Prefeitura de Tavares - Gestão 2017/2024 

QUANDO: 21/08 - 16h 

 

TORRES 

Museu Histórico, Antropológico, Arqueológico e Oceanográfico de Torres 

O QUÊ: Exposição Sobre a Antiga Prefeitura 

A exposição Sobre a Antiga Prefeitura acontecerá no hall da atual sede da prefeitura. 

Através de painéis, fotografias e objetos será contada parte da história da Prefeitura 

Municipal de Torres que funcionava no prédio situado na Rua Júlio de Castilhos, n° 

707, no Centro Histórico do município, onde hoje está localizado o Museu Histórico de 

Torres. 

ONDE: Rua José Antônio Picoral, 79 

QUANDO: 11/08 a 25/08 - das 13h às 17h30 

 

TRÊS COROAS 

Prefeitura Municipal de Três Coroas, SMED- Secretaria Municipal de Educação e 

Desporto, conselho Municipal de Patrimônio e CTG O Tropeiro Frederico Trott.  

O QUÊ: Homenagem ao Tropeiro Frederico Trott 

Apresentação artística do CTG que leva o nome do Tropeiro Frederico Trott, com a 

musica "Seu Frederico, o tropeiro" de João Lucas Cirne.  

Representação de seu Frederico chegando a cavalo ao seu mausoléu, construído para 

findar seus dias como tropeiro. 

Fala das autoridades e familiares presentes.  

Entrega de mudinhas de chá organizado pelas prendas do CTG, pois este ano o tema 

do concurso interno da 22° região tradicionalista é Benzeduras e Ervas medicinais. 

ONDE: Estrada Quilombo, 95 

QUANDO: 20/08 - 9h 

 

Associação Amigos da Cultura - AMICULT 

O QUÊ: ARTE CEMITERIAL - Visita guiada ao Cemitério Evangélico do Município, 

com o objetivo de verificar, visualizar e contemplar os símbolos e alegorias ligadas aos 

campos santos, bem como, uma série de outras características. 

ONDE: Rua América, Bairro Centro, Cemitério Evangélico 

QUANDO: 20/08 - 10h e 14h 

 



 

 

URUGUAIANA 

Biblioteca Municipal Luiz Guilherme do Prado Veppo 

O QUÊ: Mostra Fotográfica  

Exposição de fotos de prédios de representatividade cultural do município de 

Uruguaiana. 

ONDE: Rua Santana, 2588 

QUANDO: 19/08 – 9h às 18h 

 

VIAMÃO 

Secretaria da Cultura de Viamão -  Departamento de Memória Cultural 

O QUÊ: Projeto Cultura na Escola 

Projeto Cultura na Escola: Visitação ao Departamento de Memória Cultura.  

1-Galeria dos Ex Intendentes e Prefeitos. 

2-Vídeo Institucional.  

3-Palestra sobre a história de Viamão.  

4-Atividade Pedagógica  

5-Visita aos Pontos Históricos do Município. 

ONDE: Rede Pública  de Ensino -  Escola Jerônimo Porto 

QUANDO: 20 e 21/08 - das 8h às 12h, das 13h às 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


