
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA ESPECIAL 
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 
Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Vidal Ramos
Denominação do local: Bar do Chico Pinho
Nome e Endereço do proprietário atual: Francisco  Luiz  de  Pinho  –  Avenida  Jorge 
Lacerda, 1077 – Centro, Vidal Ramos.
Nome dos proprietários anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Paulino da Cruz - 1942
Ano de Construção – 1940
Endereço de localização do Imóvel – Avenida Jorge Lacerda, centro – Vidal Ramos.
Importância do Imóvel para a coletividade – Os primeiros casamentos realizados em 
Vidal Ramos eram comemorados nesse local, pois era o espaço mais adequado, maior.
Breve Histórico do Imóvel – Foi construídas para abrigar um armazém. Como era um 
espaço mais ou menos favorável era realizadas festas. Foi, em meados do ano de 1950 o 
único hotel da cidade, sendo que os quartos de hóspedes ficam todos na parte superior, 
tendo somente um banheiro.
Uso Original do Imóvel – armazém..
Uso Atual do Imóvel – Bar e residência.
Proposta de uso para o Imóvel – Residência, bar e armazém e hotel.
Estado de Conservação do Imóvel – Bom estado de conservação..
Caso o Imóvel passou por uma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma 
e  quais os  materiais  que  foram  utilizados  nessa(s)  reforma(s)  (cimento,  tijolo, 
argamassa, etc).
Passou por duas reformas, uma em 1970 (usou-se madeira e telhas. Em 1985 usou-se 
tijolos, cimento, areia, telha, madeira, tinta.
Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel: Além  do  citado  nessa  casa 
funcionava  também uma  padaria.  A  construção  é  estreita  e  comprida  tendo  poucas 
janelas e pequenas. As duas portas na entrada são estreitas, e duas escadas para chegar 
nas dependências.
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