
V I D E I R A  ( S C )

Museu do Vinho
A edificação, também conhecida como 
Casa Canônica, foi inaugurada em 1931, 
pelos padres salvatorianos, como Casa 
Paroquial da antiga Vila de Perdizes, 
antiga denominação do município de 
Videira. Construída em madeira, com 
delicados acabamentos em lambrequins 
e embasamento em pedra basáltica, 
originalmente abrigava uso residencial. 

Foi tombada na esfera estadual em 2002 
e, em 1983, adquirida pela administração 
municipal. Abriga desde então o Museu do 
Vinho, que enaltece a vocação da região 
vitivinicultora no Estado, com um acervo 
de objetos utilizados na produção do 
vinho artesanal.

O R L E A N S  ( S C )

Casa Barzan 
O Sobrado da Família Barzan foi 
construído por Ignácio Barzan em 1929, 
em alvenaria autoportante de pedra, como 
muitas edificações de imigrantes italianos 
da região sul de Santa Catarina. Possui 
cozinha separada do corpo principal, sótão 
e porão com cantina para a fabricação e 
armazenamento de vinho. Internamente, 
singelas pinturas murais em estêncil 
conferem beleza aos cômodos da casa.

A família mantém o sobrado e, com 
auxilio dos órgãos de preservação, 
conserva exemplarmente este referencial 
arquitetônico. Dessa forma os proprietários 
expressam seu orgulho: “cuidamos desta 
casa porque é um patrimônio nosso, mas 
também das próximas gerações”.

B L U M E N A U  ( S C )

Museu e Costurariada 
Cia Hering
Construída no início do século XX, o 
edifício que atualmente abriga o Museu 
Hering era originalmente utilizado como 
casa de refeição, biblioteca e lazer para os 
funcionários do conjunto fabril composto 
ainda pela fábrica e costuraria.

O prédio da costuraria, utilizado para 
funções de corte, costura e estamparia 
operou com essa função até a década de 
1980, quando é desativado.

Os edifícios são tombados no ano de 
2002 pelo Estado de Santa Catarina e, 
durante os anos de 2014 e 2015, passam 
por trabalho de restauração através da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura.

I T A I Ó P O L I S  ( S C )

Casa Andrzejewski
A Casa Andrzejewski faz parte do 
Núcleo Histórico de Alto Paraguaçu, 
município de Itaiópolis. Este núcleo está 
tombado na esfera federal desde 2007, 
por conservar exemplares arquitetônicos 
representativos da imigração de origem 
polonesa e ucraniana. 

A edificação, de grandes proporções, 
possui tipologia eclética e localização 
privilegiada próximo a Igreja de 
Santo Estanislau, marco referencial da 
paisagem. O Projeto de restauração foi 
viabilizado pelo IPHAN para abrigar um 
uso misto de pousada, restaurante e 
espaço museológico. Um exemplo de 
intervenção custeada pelos proprietários.

V A R G E M  ( S C )

Igreja Matriz de São 
Judas Tadeu
Um dos mais representativos exemplares 
da arquitetura em madeira produzida por 
descendentes de imigrantes europeus, 
tendo sido inaugurada em 1955. A extrema 
simplicidade de suas fachadas esconde 
um interior riquíssimo, em estilo neogótico, 
composto por três naves e repleto de 
pinturas decorativas.

Em 2008, após tentativa de demolição, 
houve uma grande mobilização dos 
moradores. A iniciativa resultou não 
apenas nos tombamentos estadual e 
federal da igreja, bem como na sua 
restauração, mediante o repasse de 
recursos e a doação de materiais, 
tornando-a a principal atração de Vargem.

T I J U C A S  ( S C )

Palacete Gallotti
Inaugurado em 1898, símbolo da 
aristocracia do final do século XIX, o 
casarão é um exemplar referencial da 
arquitetura ítalo-brasileira do município 
de Tijucas e do Estado de Santa Catarina, 
sendo tombado como Patrimônio Histórico 
Estadual em 2002.

No ano de 2006, o Palacete foi doado 
pela família para a Prefeitura Municipal de 
Tijucas, que assumiu o compromisso de 
instalar ali um Centro Cultural. Dois anos 
depois, a Prefeitura Municipal dá início às 
ações de restauração do edifício, através 
de recursos captados a partir da Lei de 
Incentivo à Cultura do Estado de Santa 
Catarina. Atualmente o edifício abriga o 
Centro Cultural Benjamin Gallotti.

L A G E S  ( S C )

Centro Cultural Vidal 
Ramos
Ocupa as dependências do antigo 
Colégio Vidal Ramos, imponente 
edifício de características neoclássicas 
inaugurado em 1912. Por sua importância 
histórica e arquitetônica, figura entre os 
primeiros edifícios tombados na esfera 
estadual (1984).

As atividades escolares funcionaram 
até 2011. A desocupação do imóvel 
possibilitou não apenas o restauro, 
como viabilizou a parceria com o 
SESC, que em 2016, após o término 
das obras, inaugurou o centro cultural 
que abriga atividades de sua agenda 
nacional de eventos, cursos, exposições e 
espetáculos de teatro, cinema e música.
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EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS EM 
RESTAURAÇÕES DE BENS CULTURAIS 
EDIFICADOS, FINANCIADAS PELA INICIATIVA 
PRIVADA OU POR LEIS DE INCENTIVO 
À CULTURA, EM QUE A ARQUITETURA 
FOI RESTAURADA DE ACORDO COM 
A EXCELÊNCIA DAS TÉCNICAS DE 
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO, E O 
PROCESSO CONTOU COM O ENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE E COM O EMPENHO 
DOS PROPRIETÁRIOS E DOS GESTORES 
MUNICIPAIS.
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BOAS PRÁTICAS

Publicação da Câmara Temática
Cidade: Patrimônio de Todos
do CAU/SC, junho de 2020.

http://www.causc.gov.br/
projetos/patrimonio/

Para mais 
informações sobre 
Boas Práticas e 
Patrimônio Cultural 
acesse:



Projeto de expansão da Cia Hering Matriz (1968-75), Arquiteto Hans Broos. Croqui do Vale do Bom Retiro, em Blumenau, com implantação do complexo fabril. Arquivo Hans Broos.


