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museu Ferroviário Silvestre 
ernesto da Silva
(Rua Frederico Hardt, 318)
Horário de funcionamento: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h; aos fins de semana 
com agendamento prévio.
ingresso: gratuito
Fundação: 2006
O que oferece: peças da antiga estrada 
de ferro de Santa Catarina, objetos de 
funcionários da época e fotografias antigas.

museu do imigrante
(Av. Getúlio Vargas, 211, Centro)
Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 8h 
às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
ingresso: gratuito para escolas. Para o público espontâneo,  
R$ 2 e R$ 1 (meia).
Fundação: 2003
O que oferece: visita guiada por uma casa do período colonial, 
entre 1890 e 1920. (foto)

Programe-se!
O Santa entrou em contato com os museus do Vale que já voltaram às atividades 
e preparou um guia para você montar o roteiro cultural de janeiro. Confira!

indaial

riO dO Sul

museu Histórico 
Cultural de rio do 
Sul
(Rua Oscar Barcelos, s/n, 
Centro)
Horário de 
funcionamento: 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30min.
ingresso: gratuito
Fundação: 1979
O que oferece: artigos indígenas e sobre a 
história da extração de madeira, da colonização 
e dos meios de comunicação na cidade.

museu da música

(Rua Edmundo Bell, Rodovia SC 477, Km 5, Dona Clara)
Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 8h30min 
às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
ingresso: R$ 2 e R$ 1 (meia)
Fundação: 2004
O que oferece: exposição de instrumentos musicais de várias 
partes do mundo, réplicas da década de 1980 e espaços nos 
quais os visitantes podem interagir com as peças.

museu da Família Colonial 
(Alameda Duque de Caxias, 78, Centro)
Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, 
das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 
10h às 16h.
ingresso: gratuito às quartas-feiras. Segundas, 
terças, quintas e sextas por R$ 3 e R$ 1,50 (meia). 
Pessoas com mais de 60 anos e crianças com 
menos de 8 não pagam. 
Fundação: 1967
O que oferece: pertences do fundador, colonizadores 
e famílias que moraram em Blumenau ao longo da história. 
Mobiliários, vestimentas, acessórios, utensílios de uso doméstico e 
maquinários, totalizando um acervo de 6,2 mil peças. (foto)

museu de Hábitos e Costumes
(Rua XV de Novembro, 25, Centro)
Horário de funcionamento: terça a sexta-
feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e 
feriados, das 10h às 16h.
ingresso: gratuito às quartas-feiras. 
Segundas, terças, quintas e sextas por 
R$ 3 e R$ 1,50 (meia). Pessoas com 
mais de 60 anos e crianças com menos 
de 8 não pagam.
Fundação: 2010
O que oferece: roupas, acessórios, 
brinquedos e outras peças que vão desde 
o fim do século 19 até a atualidade, além do 
acervo doado por Ellen Weege Vollmer. (foto)

museu Hering
(Rua Hermann Hering, 1.740, Bom Retiro)
Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; 
sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h.
ingresso: gratuito
Fundação: 2010
O que oferece: equipamentos, fotografias, indumentárias, amostras, 
documentos e peças publicitárias que contam a história da família 
Hering e da evolução da indústria têxtil em Santa Catarina.

mausoléu dr. blumenau
(Rua XV de Novembro, 161, Centro)
Horário de funcionamento: 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h; sábados, domingos e feriados 
no mesmo horário.
ingresso: gratuito
Fundação: 1974
O que oferece: visitas aos restos 
mortais do Dr. Hermann Bruno Otto 
Blumenau, fundador da cidade, e 
seus familiares.

museu da Cerveja
(Rua XV de Novembro, 160, Praça 
Hercílio Luz)
Horário de funcionamento: 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; 
sábados, domingos e feriados, das 
10h às 16h.
ingresso: gratuito
Fundação: 1996
O que oferece: coleção de peças 
que pertenceram à antiga Cervejaria 
Feldmann, de Blumenau, e acervos 
da Cervejaria Brahma.

museu dos Clubes de Caça 
e Tiro
(Rua Dr. Pedro Zimmermann, 
10.377, Itoupava Central)
Horário de funcionamento: quarta 
a sexta-feira, das 10h às 16h; 
sábados, domingos e feriados, das 
10h às 15h; terças-feiras
expediente interno das 10h às 16h.
ingresso: gratuito
Fundação: 2010
O que oferece: cinco ambientes 
contendo medalhas, alvos, troféus, 
armas, bandeiras, trajes, painéis 
textuais, iconográficos, faixas de reis, 
rainhas, cavalheiros e princesas, 
além de utensílios como pinos de 
bolão e marcadores. museu do Cristal

(Rua Rudolf Roedel, 233, Salto Weissbach)
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; 
sábados, das 9h às 13h.
ingresso: gratuito
Fundação: 1997
O que oferece: peças e ferramentas antigas do mundo inteiro, 
principalmente da Europa. A fábrica de cristais também está aberta 
para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h30min.

A mostra da 
exposição Salvage 

– O Requinte do Resto 
promete encantar o público 

com os trabalhos da estilista Baby 
Steinberg. A brasileira radicada no 

Canadá utiliza material reciclado para 
criar um contexto da moda – técnica 

chamada de “upcycling”. As 
vestimentas expostas no museu 

têm plástico de fitas VHS 
na composição.

artur Moser - 19/08/2008

A exposição 
temporária 

Africanidades segue 
até 19 de janeiro com 

coletâneas de três conjuntos 
de obras: Luz de Aruanda, 
Aso Vestimenta de Orixás 

e Evolução Figurativa.


