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ALTO VALE DO ITAJAÍ
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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura 
Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: Pouso Redondo

Denominação do Local: CAPELA NOSSA SENHORA DE LURDES

Nome e Endereço do Proprietário Atual: MITRA DIOSESANA DE RIO DO SUL

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Mitra Diocesana de Rio 
do Sul, igreja católica.

Ano de Construção: 1932

Endereço de Localização do Imóvel: BARRA DO ATERRADO

Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade:Onde  são  realizados  casamentos,  batizados, 
comunhões, etc, missas e celebrações em geral. Serve como um local de encontro para a comunidade 

Breve Histórico do Imóvel: O terreno foi doado pelo Sr. JOAO VASSELAI  pois pensava que ali 
seria um lugar ideal para a construção de uma igreja, houve a participação ativa de algumas famílias 
na  construção   são  estas   as  famílias:  Paterno,  Fachini,  Vasselai,  Razini,  Chirolli,  Nardelli, 
Giacomozzi, os materiais de construção foram doados pela comunidade.

Uso Original do Imóvel: Igreja.

Uso Atual do Imóvel: Igreja.

Proposta de Uso para o Imóvel: Igreja.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom estado de conservação.

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.)
O imóvel já passou por reformas onde não foram resgatadas suas características originais.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: A antiga igreja  que eistia antes da atual era 
pequena e feita em madeira com  a cobertura feita de tábua . A segunda igreja era feita de madeira 
coberta de telhas era grande como a atual. Na atual igreja encontra-se a imagem de São Roque e 
Nossa Senhora de Lurdes  e uma bela Via Sacra.
O padre  vinha rezar a missa á cavalo. O Sr. João Vasselai  o doador do terreno foi o primeiro a ser 
enterrado no cemitério desta igreja.
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