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BOLETIM DO MUSEU
Palavra do Presidente
Nosso boletim chega à sua
quinta edição, trazendo
informações sobre as nossas
atividades nesse terceiro
trimestre de 2019 que se
encerra. Todas as nossas ações,
incluindo esse boletim de
informações, são feitas com
muito carinho por uma grande
equipe de apoiadores e
voluntários. Desejamos a todos
uma boa leitura.
Cássio Tagliari
Presidente

Voluntários
No dia 28/8, ocorreu umalegre
encontro festivo entre os
voluntários , cuja criatividade e
dedicação enchem o Museu
com vida. São eles que levam o
legado e a história à
comunidade e ao mundo. E o
melhor, ganhamos amigos para
a vida. Parabéns e muito
obrigado.

60 ANOS DO MUSEU
No dia 28/9, às 10h da manhã, foi o momento de
celebrarmos junto aos nossos mantenedores, apoiadores
e voluntários os 60 anos do Museu completados no dia 20
de setembro. Foi uma manhã muito especial onde
pudemos dar nosso muito obrigado a todos aqueles que
tornam possível a existência da nossa instituição. Em um
clima informal e descontraído, os convidados foram
recebidos com uma ceia colonial: muita cuca, lingüica,
queijo e, como não poderia faltar, chope. Na ocasião, os

presentes foram prestigiados com os sons do violino do
Richard Mickael Bartikoski, além de bela apresentação
musical da Julia Gold, Emmanuel Gusen e Melissa Iung. A
Professora Roswithia Weber,
membro do Instituto Histórico de
São Leopoldo, expôs aos
convidados um belo relato sobre a
relevância e história do Museu. O
evento recebeu apoio da Fazenda
Tradição Alimentos Ltda,

República das Cervejas, Sweet
Laura, Padaria Baum e Leio
Moehlecke.
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Palestra

EXPOSIÇÃO 195 ANOS DA IMIGRAÇÃO
ALEMÃ
O dia 25/7/1824 é um marco
na história do Brasil. É
quando os primeiros 39
imigrantes alemães

No dia 20/7, durante a semana
de comemorações dos 195 anos
da cidade, o Museu em parceria
com o grupo GenealogiaRS,
trouxe ao público uma
interessante palestra sobre a
Imigração Alemã no Litoral
Norte do Rio Grande do Sul,
proferida pelo historiador e
escritor Rodrigo Trespach

Outras Atividades
08/07 – 19ª edição do evento
Laços - Networking &
Conhecimento, organizado pelo
grupo Abarca.

desembarcam em São
Leopoldo, e, em poucas
décadas, conseguiram
transformar densas matas
virgens em pujantes cidades. O rápido desenvolvimento
atraiu para a Colônia de São Leopoldo muitas outras
etnias. O legado por todos esses povos, está alicerçado na
tríade Fé, Cultura e Trabalho. O Museu Histórico Visconde
de São Leopoldo, em parceria com o Bourbon, selecionou
alguns destaques do seu acervo e compôs uma pequena
mostra em comemoração aos 195 anos da chegada dos
primeiros imigrantes. Entre os dias 1° e 30 de julho, no
segundo andar do Bourbon Shopping São Leopoldo, os
clientes e visitantes do Shopping foram surpreendidos

25/7 – Recepção ao público no
aniversário da cidade

com ilhas temáticas (fé, cultura e trabalho) exibindo

26/07 – Visita do Bispo de
Diocese de Novo Hamburgo
Dom Zeno Hastenteufel.

da comodidade oferecida pelo centro de compras, o

aspectos importantes da nossa história. Sem precisar sair
público pôde conhecer um pouco mais da riqueza do
acervo do nosso Museu.

17/8 – Edição da feira “Pode
entrar, a casa é sua” no pátio da
Casa do Imigrante.
17/8 – Palestra "História de São
Leopoldo - o Ontem e o Hoje"
ministrada para uma turma de
estudos preparatórios
organizado pelo grupo do
Democratas. Museu está a
disposição de quaisquer outros
grupos que tenham interesse no
assunto.
26/9 – Oficina de genealogia
para alunos da escola 25 de
Julho, de Picada Café. Além de
conhecer o museu, os
estudantes participaram de uma
oficina de Genealogia para
crianças, promovida por
voluntários do nosso museu.
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Memória Oral

No dia 20/9, aniversário da
Instituição, a equipe do Museu
fez uma excursão até o interior
de Maquiné para registrar o
depoimento oral do Arquiteto e
Professor Kurt Günther
Schmeling, 94 anos, e de sua
esposa Agnes, 85 anos. O Prof.
Schmeling foi um dos
fundadores do Museu Histórico
Visconde de São Leopoldo, há 60
anos, sendo o último
remanescente ainda vivo daquele
grupo de pioneiros.

Série micro-histórias
Periodicamente, a equipe do
museu tem produzido pequenos
textos acompanhados de fotos
para relembrar aspectos da

TRIBUTO GEEK

No último sábado do mês de julho, dia 27, o Museu sediou
um evento bem diferente: o 1º Tributo Geek. Em parceria
com a Meeple Club Tabuleiria e a Mascate Jogos, foram
disponibilizados espaços para atividades de Board Games,
Card Games e RPG de
mesa. Além disso,
houve ainda exposição
de acervo de
videogames antigos da
Rödërick & Fauth
Games. Muitas peças
estavam inclusive a venda, sendo parte da renda destinada

nossa história. Nesse terceiro

ao Museu. Também esteve presente a escola SuperGeeks

trimestre, os seguintes assuntos

de São Leopoldo, que organizou uma pequena competição

foram abordados:

entre os curiosos visitantes.

Emigação alemã, São Leopoldo,
Feitoria do Linho Cânhamo, 25 de
julho de 1824, Capela dos Passos,
Bazar Natal, Wilhelm Rotermund,
Morro do Espelho, Semana da
Pátria, Sociedade Ginástica, Museu
Histórico e Vicentina.
Apoio:
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Recuperação Túmulo
Patriarca da
Imigração Alemã
Os recursos arrecadados até agora
permitiram o início dos trabalhos
de recuperação do túmulo do Dr.
Hillebrand. As atividades se
concentram em duas frentes:
reconstrução dos 8 pilaretes de
arenito e a fabricação de réplicas
das antigas correntes que
delimitavam o espaço. Os entalhes
em pedra estão a cargo do escultor
Valter Frasson (foto abaixo). A
réplica da corrente será feita com
impressão 3D. No momento,
estamos na fase de modelagem,
para a qual estamos contando com
apoio do SENAI-CETEMP. Faltarão
por certo muitos recursos ainda
para que se consiga avançar nas
próximas etapas. No mês de
novembro, pretendemos lançar
nova campanha para obtenção de
apoio financeiro adicional.

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
Resultados
O terceiro trimestre do ano se encerra com boas perspectivas
para o nosso Museu. Pelo sétimo mês consecutivo,
conseguimos fechar o mês com resultado positivo ordinário.
Não se trata de grande quantia de dinheiro mas só o fato de
estarmos conseguindo quitar todos os débitos já é uma grande
vitória. Nosso desafio agora é conseguirmos aumentar o
superávit financeiro de forma a permitir que façamos a
expansão de nossas operações de atendimento ao público.
Para tanto, continua sendo fundamental o suporte de nossos
mantenedores, além da constante obtenção de novos apoios.
Do ponto de vista de visitantes, temos conseguido manter o
nível de público obtido no ano anterior.

Casa do Imigrante
Com relação ao projeto executivo de restauro da Casa do
Imigrante, estamos no aguardo de assinatura de termo de
cooperação com a UNISINOS. A universidade se propôs a
colocar sua estrutura acadêmica a disposição para elaboração
dos necessários estudos e projetos executivos em vias de se
viabilizar a aprovação dos projetos.

Projetos Culturais
Museu Vivo: temos aprovado, desde o ano passado, um projeto
via lei Rouanet para a digitalização do acervo fotográfico do
Museu no valor total de R$ 120.000. Ano passado,

conseguimos captar cerca de R$ 20.000, que seguem
indisponíveis em uma conta específica no Banco do Brasil.
Estamos em busca de maior divulgação desse projeto em vias
de obtermos mais doadores. Trata-se de dinheiro
praticamente sem custo aos doadores, uma vez que é abatido
integralmente do imposto de renda.
LIC Deutsche Post: está nas mãos do Conselho Estadual de
Cultura nosso projeto para digitalização do jornal Deutsche
Post e de parte do acervo histórico da antiga Câmara de São
Leopoldo. Esse projeto, cuja previsão de liberação é até o final
do ano, permitirá a destinação de parte do ICMS de empresas

para aplicação direta nessas atividades.
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