
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3
ARQUITETURA ESPECIAL

(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: AGRONÔMICA

Denominação do Local: ANTIGA MERCADO SKOULA

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Nicolau Skoula

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Morro  Reuter

Ano de Construção: década de cinqüenta

Endereço de Localização do Imóvel: Morro do Reuter- Agronômica/SC

Importância do Imóvel para a Coletividade: foi casa de comércio.

Breve Histórico do Imóvel: 

Construída na década de 50, não sabemos o ano exato pelo sr. Estevão Maschio que iniciou o comércio após 
adquirido pelo sr. Frederico Skoula que ampliou-a e continuou o comércio de secos e molhados como era 
chamado as casas de comércio onde encontrava-se desde tecidos até o querosene para as lamparinas das casas 
que não possuía energia elétrica.
Atualmente este imóvel é do sr. Nicolau Skoula filho do sr. Frederico, o estado de conservação é estável, um 
mercado novo foi construído e este passou a ser apenas cada de morada de terceiros.
Esta casa de comércio foi um ponto comercial de muitos clientes.

Uso Original do Imóvel: Casa de morada e de comércio.

Uso Atual do Imóvel: Desativada.

Proposta de Uso para o Imóvel: conservar como está.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Estável.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma,  descrever como e  quando foi  feita  a  mesma e quais  os 
materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)

Várias pinturas, ampliações.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: 

Os  agricultores  muitas  vezes  não  possuindo  dinheiro  para  as  compras  vendiam  ovos, 
manteiga, galinhas e assim realizavam suas compras. Também os caminhões reboque vindos 
de Lages (antes de existir a BR 470) paravam na venda como diziam e ali compravam o que 
necessitavam.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Bernardete Furlani Rosa

Data de Preenchimento do Formulário: 25/06/06
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