
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: Igreja Católica Antiga 
Nome e Endereço do proprietário atual: Paróquia –Vidal Ramos – Centro – Vidal Ramos
Nome dos proprietários anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Ano de Construção – 1932 – Inaugurada em 1936
Endereço de localização do Imóvel – Rua Augusto Stoltenberg – Centro – Vidal Ramos
Importância do Imóvel para a coletividade – Esta igreja foi construída em mutirão pelos 
moradores de Vidal Ramos.
Breve  Histórico  do  Imóvel –Sua  construção  teve  início  em  1932  e  inaugurada  em 
20/01/1936 com a bênção do Padre Germano Brand da paróquia de Brusque.  O altar da 
Igreja, todo esculpido em madeira, foi trazido de Brusque em 1950,  num caminhão pequeno, 
pela estrada que liga Brusque à Vidal Ramos.
Uso Original do Imóvel – Celebrações religiosas.
Uso Atual do Imóvel – Auditório da Escola de Música de Vidal Ramos.
Proposta de uso para o Imóvel – Auditório, velórios e sala de reuniões.
Estado de Conservação do Imóvel – Passou por reforma, mas o teto está danificado.
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).
Madeira, telhas, tinta
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Está localizado em local privilegiado, no 
Centro do Município, ao lado da Casa Paroquial, que é a Sede da Escola de Música, sendo esse 
imóvel utilizado, também, para ensaios de corais infantis, orquestra, curso de batismo e casa 
mortuária.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:
Data de Preenchimento do Formulário:
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