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ROQUE GONZALES

O atual Município de Roque Gonzáles teve seu repovoamento a partir de 1924, próximo ao Salto do Pirapó, pelas
famílias dos migrantes José Frederico Eichlbelger, natural de Santa Cruz do Sul e Jacob Alberto Spohr, natural de
Montenegro
O Distrito de Roque Gonzáles, pertencente ao município de São Luís Gonzaga, foi criado em 1927. Em 31 de
março de 1938 passou à categoria de vila. Em 1954, foi desmembrado do município de São Luiz Gonzaga juntamente
com os Distritos de Porto Xavier e Cerro Largo, quando da emancipação deste último. Roque Gonzales tornou-se
município em 7 de dezembro de 1965, levando como parte de seu território uma área do Distrito de Porto Xavier.
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Sua população é de 7.300 habitantes, em sua maioria residente no meio rural, em pequenas propriedades que
movimentam a economia com a agricultura e a pecuária, base da economia local.
Apresenta uma área territorial de 364,6 Km². O acesso é feito pela BR 392 em excelente estado de conservação
e pela RS 168 em estado regular, se encontra a 547 Km da Capital As ruas são calçadas, algumas asfaltadas e
arborizadas, faltam placas indicativas.
A distribuição de energia elétrica e de água atinge a 100% da população. Conta com hospital, um posto de saúde,
várias farmácias, duas agências bancárias e agência dos Correios.
Quanto aos equipamentos conta com um hotel, além de dois balneários no interior, ambos com boa infraestrutura para camping. Na gastronomia encontram-se poucos restaurantes, bares e lancherias.
Existem na sede dois clubes sociais, um CTG, um ginásio de esportes e um parque de rodeios, para a realização
de eventos. Possui ainda uma casa de cultura que abriga a biblioteca pública, museu, espaço para mostra de artes e um
auditório.
Em quanto a seus Recursos de Interesse Patrimonial destaca-se o conjunto formado pela Igreja Matriz construída
em 1963 com influência do Neo-gótico e a Capela Mortuária, construção de 1930, em estilo Art Déco.
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Igreja Matriz

Capela Mortuária

O centro urbano apresenta um conjunto de edificações com características da arquitetura popular, muitas delas
em madeira.

Exemplares da Arquitetura Popular
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Neste conjunto pode-se destacar a Casa Guido Grins, construção de 1938, com características Italianas,
apresenta porão, sacada e lambrequins em seu beiral. Está em mal estado de conservação.

Casa Guido Grins

O elemento mais importante do Patrimônio Arquitetônico do município é o conjunto urbano de Vila Dona Otilia,
com características da arquitetura alemã com elementos do Ecletismo. Encontram-se várias edificações ao longo de sua
via principal, em geral em bom estado de conservação.
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Boate Naimardi Construção de 1906

Residência 1

Casa Fenner

Casa da Família Lenz

Casa da Família Wolffardt

Na Vila Dona Otilia vale destacar o conjunto formado pela Igreja Evangélica Martin Lutero, construção de 1930,
típica da imigração alemã com decoração muito simples e a Capela Mortuária, construção com características de
Eclético com elementos do Neoclássico e o cemitério da comunidade.
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Igreja Evangélica Martin Lutero

Capela Mortuária

Cemitério

Município onde se destaca a paisagem do rio Ijui, que vai ao encontro do rio Uruguai, com sua mata ciliar, a
Barra do São João, na qual se encontra uma fonte de água, onde ocorre anualmente uma romaria, no cerro do
Inhacurutum encontra-se uma trilha ecológica utilizada didaticamente e para atividades de lazer e esporte. As atividades
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causadoras de degradação são processos erosivos, assoreamento do curso de água, plantas e animais invasores,
pisoteio por gado, deposição de lixo e ocorrência de ruídos.

Barra da assunção do Ijui

Cerro do Inhacurutum

Encontro do rio Ijui com o Uruguai

Os eventos que caracterizam Roque Gonzáles são a Festa dos Estados, que acontece de forma bianual, a
Romaria Assunção do Ijui, ocorrendo todos os anos, o Concurso Artístico e Literário Prêmio Missões, evento cultural
que ocorre bianualmente, a Expo-Roque, evento comercial característico do município e que ocorre de 2 em 2 anos.
No artesanato o município possui uma Associação de Artesãos contando com 13 integrantes, onde se destacam
trabalhos em crochê, tricô, bordados, macramé e pinturas em tecidos, entre outros. No município também se destacam
os trabalhos em madeira e em lã de ovelha.
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Artesanato
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