
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX
Denominação do Local:  Gruta Nossa Senhora do Loretto
Nome e Endereço do Proprietário Atual:  A gruta  encontra-se  hoje no terreno que pertence ao 
Senhor Geraldo Andrezejeweski, localiza-se em Rio Scharlack interior de nosso município.
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: O primeiro proprietário foi 
o senhor Plácido Lunelli por volta de 1950 quando herdou de seu pai, em seguida passou para seu 
filho Celso Lunelli que vendeu o mesmo para o senhor Hilário Moser entre os anos de 1958 ou 1959, 
que passou para o senhor Geraldo por volta de 2004.
Ano de Construção: 1952 e término em 1955.
Endereço de Localização do Imóvel: Encontra-se na localidade de Rio Scharlack. 
Importância do Imóvel para a Coletividade: Para celebrações religiosas e visitação 
Breve Histórico do Imóvel: Onde hoje encontra-se a gruta a muitos anos atrás, a mais ou menos uns 
60 anos, lá havia um enorme paredão de pedra, onde crianças iam fazer piqueniques e professoras 
levavam seus alunos para passear e tirar pedras do paredão, pois eram pedras diferentes, coloridas que 
acabavam chamando a atenção e despertando a curiosidade.   
Uso Original do Imóvel: Para celebrações religiosas e visitação
Uso  Atual  do  Imóvel:  Para  celebrações  religiosas  e  visitação  e  realização  de  festas  em 
comemoraçãoao dia de Nossa Senhora do Loretto.
Proposta de Uso para o Imóvel: Para celebrações religiosas e visitação
Estado de Conservação Atual do Imóvel:  Muito bom, os moradores que na localidade residem a 
conservam.
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.) Nunca
Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  Pela  forte  devoção  que  a  família  tinha  por 
estaSanta, Nossa Senhora do Loretto e pelo espaço que em sua propriedade encontrava-se, juntamente 
com seus filhos, amigos e vizinhos que o ajudaram a construí-la. Foi o próprio senhor Plácido quem 
levou a Santa até o altar. Todo dia 10 de dezembro, comemora-se o dia de Nossa Senhora do Loretto. 
A estrada que leva até a gruta é de difícil acesso, pois a caminhada é feita através de uma trilha muito 
estreita e que encontra-se no meio da mata fechada.
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