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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Rio do Sul

Denominação do Local: Sociedade Desportiva e Recreativa 25 de Julho

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Alto Matador - Bairro Bela Aliança – Rio do Sul - SC

Nome  dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do  Imóvel:  Sociedade  Desportiva  e 
Recreativa 25 de Julho

Ano de Construção:  1931

Endereço de Localização do Imóvel:  Alto Matador - Bairro Bela Aliança – Rio do Sul - SC

Importância do Imóvel para a Coletividade:  Grande importância cultural e histórica. Revitalizando a 
história das sociedades de atiradores.

Breve Histórico do Imóvel: No dia 02 de Julho de 1925, reuniram-se aproximadamente 20 moradores da 
localidade de Alto Matador, para fundar uma Sociedade de Atiradores.
Os senhores Rudolfo Gehrke e Otto Lucas, fizeram doação do terreno nas estremas de seus terrenos para 
esta construção.
Já no ano de 1931, foi inaugurado o salão e estandes de tiro. Em princípio, esta sociedade foi fundada para 
ser um lugar simples com bailes no clube. Também neste salão, só havia bancos em grande parte, ao redor 
da pista de danças. Estes bancos eram ocupados pelas senhoras e senhoritas. Os homens e moços ficavam 
em pé, ou no centro do salão, enquanto a música não tocava, ou então na frente do balcão, até que se inicia-
va outra dança.
Os bailes começavam sempre ao anoitecer e terminavam, muitas vezes, já com o nascer do sol.
No início do ano de 1942, também nossa sociedade foi atingida com o fechamento da sede e conseqüente-
mente, paralisação do esporte e festividades. O motivo foi a grande guerra. Esta paralisação durou até o ano 
de 1951.
Para conseguir a reabertura da sociedade, precisou-se adaptar os estatutos às exigências da Lei na época, in-
clusive modificação do nome da sociedade.
Dever-se-ia das nome de herói ou heróis brasileiros ao Clube. Escolhidos 3 membros para elaborar um 
novo estatuto, foram nomeados os membros Haroldo Leopoldo Swarowsky, Max Kuhlmann e Max Meinic-
ke.
Ficou então resolvida a construção de uma cancha de bolão. Isto aconteceu no ano de 1959. construímos as 
canchas para bolão que, ainda hoje, servem para a prática deste esporte.
Referência: Rio do Sul: nossa história em revista. Fundação Cultural de Rio do Sul. Arquivo Público Histó-
rico de Rio do Sul. Tomo I, n.2, 1999. Rio do Sul: Jawi, 1999.
Uso Original do Imóvel: Sociedade de Atiradores
Uso Atual do Imóvel: Sociedade de Atiradores
Proposta de Uso para o Imóvel: Sociedade de Atiradores
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) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)
Sofreu algumas reformas no decorrer dos anos, como: pintura e reparos.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Cátia Dagnoni e Franciane Giese
Data de Preenchimento do Formulário: 26 de setembro de 2006


