INVENTÁRIO - BENS EDIFICADOS

Ficha Nº: 006

Localidade: Centro
Município: Nova Hartz
Denominação do bem: Museu Histórico de Nova Hartz
Endereço/Localização: Rua Emilio Jost, 53, Centro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Hartz
Uso Original e atual: Era moradia, agora Museu.
Latitude:

Longitude:

Proteção Existente: Inventariado.
Entidade representativa (se tiver associação): Associação dos Amigos do Museu (AMUHNH).
Descrição e breve histórico:
O tema do acervo é a colonização alemã. Ele é formado por utensílios domésticos e agrícolas,
instrumentos musicais, objetos pertencentes a escolas e igrejas, roupas, fotografias e
documentos. Em uma das salas da exposição permanente está disposta a cozinha e o quarto,
semelhantes aos das antigas casas alemãs. A outra sala, com exposição permanente, mostra a
evolução econômica pela qual o município passou, ou seja, com a chegada dos imigrantes a
implantação dos minifúndios familiares e mais tarde (a partir da década de 1950) o início da
indústria calçadista. Tem uma terceira sala em que são organizadas exposições temporárias de
acordo com a data comemorativa ou pesquisa que o Museu está realizando.
O Museu trabalha com projetos pedagógicos com turmas de alunos; com projetos de história
oral, entrevistando antigos moradores que contam suas memórias e consequentemente a
história da cidade; organiza os Seminários de Preservação do Patrimônio Histórico de Nova Hartz;
organiza, em parcerias, Saraus literários; exposições temáticas temporárias; organizou desfiles,
entre outros. Temos como colaboradores os Associados da Associação dos Amigos do Museu
Histórico de Nova Hartz, entidade esta que está aberta a novos associados que estejam dispostos
a colaborar para que o Museu possa desenvolver mais projetos e tornar a história da cidade
conhecida por todos.
Aberto à visitação:
( x ) Sim ( ) Não
Horário de visitação: 2ª a 6ª, das 8h 00 min às 12 h e das 13h 00 às 17h 00, nos sábados,

das

14h

ás

17h30

Taxa de visitação: gratuito
Site: www.novahartz.rs.gov.br
Rede social:

e

último

domingo

do

mês

das

14

h

às

17h.

Foto(s):

