
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 11 
ARQUITETURA ESPECIAL

(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: DONA EMMA/SC
Denominação do Local:  Sítio e Residência de Alexander Lenard
Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Andrietta Lenard – Estado de São Paulo. Não nos foi 
informado o endereço completo.
Ano de Construção: Construída em 1953. Localizada na  Estrada Geral do Bairro de Nova Esperança 
e município de Dona Emma – SC. CEP – 89155000.
Importância do Imóvel para a Coletividade: Ponto Turístico.
Breve Histórico do Imóvel: Em 1953 Alexander Lenard com os poucos recursos de que dispunha 
comprou um pequeno sítio  na  encosta  do  vale,  no  lado  esquerdo  da  estrada  em direção  a  Nova 
Esperança e lá construiu uma casa simples de madeira. Em 1956, respondendo sobre Johan Sebatian 
Bach no programa “ O Céu é o Limite” promovido pela TV Tupi, ganhou um prêmio em dinheiro 
equivalente a dois mil dólares. Com esses recursos pode construir uma casa melhor, dando-lhe mais 
conforto para as atividades intelectuais e mais comodidade para atender as pessoas enquanto médico. 
A  casa  continua  com  suas  características  de  construção  e  hoje  é  preservada  por  uma  pessoa 
responsável que cuida do local com bastante afinco. Aos fundos, pouco acima da residência, encontra-
se o túmulo do Falecido Alexandre Lenard. Tumulo esse visitado por muitos turistas que visitam a 
região. 
Uso Original do Imóvel: Encontra-se fechada.
Proposta de Uso para o Imóvel: Ótimo lugar para uma pousada, museu histórico, e ponto turístico se 
a família investisse no negocio.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom. 
Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc).  A residência recebe 
manutenção por pessoas encarregadas pela própria família. 
Observações  Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  A sua casa  e  seu sítio  Lenard descreveu da 
seguinte maneira: Preciso respirar fundo quando escrevo sobre minha casa e tenho que me convencer 
disto para escrever, também desta vez, a pura verdade. A casa não é um sonho. Encontra-se a duzentos 
passos da estrada, com salgueiros em frente e laranjeiras em volta. Minha propriedade, incluído o mato 
até a encosta da serra, tem quatro hectares. O terreno já produziu bom aipim mas agora está coberto 
com uma dúzia de árvores oleaginosas, uma nogueira, um pequeno vinhedo, castanhas, damascos, 
caquis e macieiras. São quatro hectares à disposição do verde e para servir. Minha casa – digo-o com 
orgulho – tem mais cantos que todas as outras. Às vezes é casa para café onde estão à disposição, na 
mesa, manteiga e mel. Às vezes é uma casa triste; às vezes é minha terra natal. ( comentário retirado 
de um dos livros de autoria do senhor Alexandre Lenard ).
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