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Alunos passeiam de carro de boi 

Visita dos alunos da Turma 53 da EBM Bri-
gadeiro Eduardo Gomes - Campeche, à ca-

sa do Senhor Geralcino Fernandes. 

251 anos de fé e devoção 

A imagem e procissão que 
emociona o povo floriano-

politano. 

As Fortalezas da Ilha 

História, belezas e encantos das 
fortalezas projetas pelo Brigadeiro 

Silva Paes. 

Dança do Boi de Mamão 

Tradição imortalizada em 

Santa Catarina. 

O legado dos Açores em Santa Catarina 



Fonte: 
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files/2013/05/5.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição e Revisão: Greyce 

Bressan 

Produção textual: Alunos 

da Turma 53 - 2017. 

Editorial | 3 

Vinda dos Açorianos para SC | 4 

Arquipélago dos Açores | 6 

Açorianos na Grande  
Florianópolis | 7 

Fortalezas da Ilha | 10 

Culinária açoriana | 11 

Engenho de farinha | 12 

Pesca da baleia em SC | 13 

Pesca artesanal da tainha e Mari-

cultura | 14 

Tradição de Benzedeiras | 15 

Boi de mamão | 18 

Farra do boi | 19 

Pau de fitas | 22 

Renda de bilros | 27 

16 

Capa 

20 

8 
Carro de bois 

Arquitetura, igrejas e casarios 

Festa do Divino Espírito Santo 

23 

Folguedos folclóricos 

24 

Procissão do Senhor dos Passos 

26 

Terno de 
Reis 



                                                                              Editorial 

A 
 ideia de elaborar uma revista que tra-

tasse de um tema muito peculiar e que-

rido para os catarinenses, em especial, 

para os que vivem em região de litoral, surgiu a 

partir dos encontros semanais com a Turma 53 da 

Escola Básica Brigadeiro Eduardo Gomes. A Turma 

que é composta por alunos muito inteligentes e 

dedicados, abraçou a proposta apresentada, e, 

não mediu esforços, durante os seis meses de 

pesquisas e edição, para que a Revista ficasse 

condizente com a temática abordada em aula. 

Para que esse projeto pudesse ser realizado, con-

tamos com o apoio da professora regente da tur-

ma, Carla Patrícia Santiago Lapa, e também do 

Diretor da Escola, Adelídio Cunha. Pois, além das 

aulas na Sala Informatizada, os alunos visitaram a 

Fortaleza Santa Cruz, localizada na Ilha de Anha-

tomirim, o Museu Etnográfrico Casa dos Açores, 

localizado no município de Biguaçu, e também 

visitaram a residência do senhor Geralcino Fer-

nandes, no bairro Morro das Pedras. Essas visita-

ções ampliaram o conhecimento, trazendo infor-

mações precisas sobre a vinda desse povo tão rico 

de cultura na primeira metade do século XVIII pa-

ra Santa Catarina. 

Foram meses de pesquisa: livros e sites. Coleta de 

dados, imagens, estatísticas sobre os açorianos 

em Santa Catarina. Os alunos se empenharam nas 

produções textuais, buscaram fidelidade às fontes 

de pesquisa, discutiram em grupo toda a organi- 

zação da revista, decidiram de forma democráti-

ca a distribuição dos subtemas que envolve o 

universo da vinda e processo de colonização dos 

imigrantes açorianos. 

Parte deste projeto foi divulgado em Jornais de 

Santa Catarina em virtude das visitações realiza-

das.  Foram publicados nos jornais: Diário Catari-

nense, Hora de Santa Catarina e ND Online. Algu-

mas páginas na internet: da Prefeitura Municipal 

de Florianópolis, e site do “riozinho”. Os alunos 

ficaram “famosos” por conta da visita à casa do 

senhor Geralcino Fernandes, muito conhecido no 

sul da Ilha de Florianópolis como o “S. Chinico do 

carro de boi”. 

O projeto resultou na Revista Terra Açoriana, tí-

tulo sugerido pelo aluno Mateus Silva e Souza, e 

acolhido de bom grado pela Turma 53. 

A revista tem como tema principal a presença 

açoriana em Santa Catarina, e grande parte da 

cultura trazida na bagagem dessa “gente de além

-mar”, foi abordada nos subtemas com textos 

ricos e belas imagens escolhidas pelas crianças. 

Confira o resultado nas linhas que se seguem. 

 

Greyce Bressan 

Professora de Tecnologia Educacional e História 

Profª Greyce Bressan e alunos da 

Turma 53 

EBM Brigadeiro Eduardo Gomes 

2017 
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O s açorianos saíram dos 

Açores rumo à Santa Cata-

rina entre os anos de 1743 

e 1753. Entre 1748 e 1756 

chegaram 6.071 açorianos, e eles em-

barcaram no porto de Angra, na tercei-

ra Ilha. Ficavam esperando a hora de 

partida em alojamentos improvisados, 

no Forte de São João Batista. Na espe-

rança de melhores dias no Brasil, mui-

tos morreram no abandono da Ilha, e 

os que ficaram sofreram com a falta de 

água e alimento. Na situação precária  

de desconforto pelo excesso de viajan-

tes, os passageiros se sentiam um 

pouco incomodados. Quando os pri-

meiros casais de açorianos chegaram 

em janeiro do ano de 1748, tanto o atu-

al território de Santa Catarina como o 

sul do Brasil eram um lugar vazio e 

sem povoamento. Não tinham cidades 

ou agricultura e também minas de ou-

ro. No litoral contavam-se apenas três 

vilas sem sentido de aventureiros e  

náufragos com poucas dezenas de ca-

sas: Laguna do Sul, Desterro (atual 

Florianópolis), na ilha de Santa Catari-

na, e São Francisco do Sul, ao norte. 

 Lucilla Mathilda de Los Campos Silva 
Maysa Bernardino  

Os açorianos estavam fascinados 

pelos obséquios que eles ganhari-

am, como ferramentas, água, ali-

mento e casas, não tinham nenhu-

ma dúvida que iriam para Santa Ca-

tarina. Quando chegaram aqui não 

havia nada, nada do que lhe haviam 

prometido. Sem ferramentas, casas, 

e sem solo para a plantação, tive-

ram que começar do zero. 

 

 

 

 

 

 

 

Referências:  

http://

propfmariaodete.blogspot.com.br/2012/01/

imigracao-acoriana-em-santa-catarina.html  

FLORES, Maria Bernadete Ramos.  Povoado-

res da fronteira: os casais açorianos rumo ao 

Sul do Brasil. Florianópolis: Ed. UFSC, 2000. 
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Esta é uma réplica de uma caravela que 

trouxe os açorianos para o Brasil, encon-

trada no Museu Etnográfico Casa dos 

Açores, que fica localizado no município 

de Biguaçu. A caravela é um tipo de em-

barcação usada pelos portugueses du-

rante a Era dos Descobrimentos, nos sé-

culos XV e XVI. A caravela foi aperfeiçoa-

da durante os séculos XV e XVI. Tinha 

inicialmente pouco mais de 20 tripulantes. 

Era uma embarcação rápida, fácil de ma-

nobrar, e, em caso de necessidade, podia 

ser movida a remos. Com cerca de 25 

metros de comprimento, 7 metros de bo-

ca (largura) 3m de  calado deslocava cer-

ca de 50 toneladas , tinha 2 ou 3 mastros, 

convés único e popa sobrelevada. 

 

Referência:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caravela 

Os emigrantes viajavam nos tombadilhos 

das embarcações, expostos às intempé-

ries, e em alguma s delas foram alojadas 

mais de 400 pessoas, entre adultos e cri-

anças. 

As mulheres vinham reclusas nos porões, 

em ambiente fechado, mal iluminado e 

mal arejado. Eram vigiadas por homens 

da confiança da Lei, e só podiam subir ao 

convés nos domingos, que era quando 

eles assistiam à missa. Durante a maior 

parte do tempo sequer podiam ver ou 

conversar com seus filhos e seus mari-

dos. 

 

Referência: 

CARUSO, Mariléa M. Leal; CARUSO, Ra-

imundo C. Mares e longínquos povos dos 

Açores. Florianópolis: Editora Insular, 

1995. 

Acervo: Greyce Bressan  
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O  arquipélago dos Açores é composto por nove ilhas de origem vulcânica, localizadas no 

nordeste do Oceano Atlântico. Foram descobertas pelos portugueses no século XIV, sen-

do posteriormente colonizadas. O arquipélago dos Açores é constituído por  três grupos 

Grupo Ocidental: 

Corvo  
Flores 
Grupo Central 

Faial 

Graciosa 

Pico 

São Jorge 

Terceira 

 

Grupo Oriental 

Santa Maria 

São Miguel 
Fonte: https://goo.gl/FX5Rzr 

Gustavo Chucre 

Zion Davi 

No século XVIII houve uma grande crise agrí-

cola no Arquipélago dos Açores, principal-

mente por causa do esgotamento do solo. A 

população ficou sem trabalho e sem susten-

to. Outro agravante eram as erupções vulcâ-

nicas que os impedia de continuar morando 

naquela região. Foi então, que surgiu a opor-

tunidade de se alistar para embarcarem rumo 

à Ilha de Santa Catarina. 

Logo, esperançosos os casais açorianos se 

aventuravam ao Atlântico em busca do sonho 

de reiniciar a vida na América do Sul, com a 

promessa de que receberiam um quarto de 

légua em quadra. Receberiam ainda: espin-

garda, enxadas, martelo, facão, facas, tesou-

ras, vacas, e uma égua.  

A grande maioria alistada era formada por  

agricultores. Os homens vinham para trabalhar 

no campo e as mulheres viriam para se dedicar 

ao serviço doméstico. 

Referência: 

FLORES, Maria Bernadete Ramos.  Povoadores 

da fronteira: os casais açorianos rumo ao Sul 

do Brasil. Florianópolis: Ed. UFSC, 2000. 
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Açorianos na Grande Florianópolis 

E 
ntre 1748 e 1756 vieram à Ilha de 

Desterro, atualmente chamada de 

Florianópolis, cerca de 6 mil açoria-

nos,  oriundos da Ilha da Madeira e do Arqui-

pélago dos Açores. Eram casais que tinham 

como objetivo iniciar uma nova vida em nossa 

Ilha e região. Esperavam encontrar condições 

climáticas iguais as de suas ilhas portugue-

sas, e pretendiam instalar moinhos de trigo. 

Mas acabaram percebendo que o solo não 

era bom para a plantação, e o vento não era 

constante para girar as rodas do moinho, en-

tão foi um sonho fracassado. Porém conhece-

ram os indígenas e a sua cultura, a plantação 

de mandioca e a pesca. Construíram aqui su-

as casas e constituíram família. Hoje os des-

cendentes desses açorianos  são chamados 

de ‘’manezinhos da  ilha.’’ 

Fonte:  https://goo.gl/VEbXnh AAAAAAAAAGA/
Z4ujtzrlvKY/s1600/las.png 

Fonte: http://sites.icasei.com.br/leoeange/places/17 

Guna, no Sul do Estado, Balneário São Mi-

guel, em Biguaçu e São José da Terra Fir-

me. Em Florianópolis, alguns bairros ainda 

guardam a presença da cultura açoriana, 

principalmente por meio da arquitetura. Em 

um trajeto  como Santo Antônio de Lisboa 

e Ribeirão da Ilha, é possível perceber o 

modelo tradicional das vilas portuguesas, 

onde há uma praça, com a igreja no alto, 

cercada por casas geminadas, com uma ou 

duas ruas principais em paralelo com o mar 

e poucas ruas transversais.  

Mateus Silva de Souza e   

Maria Beatriz Sanchez de Moraes Gomes 

Fonte: http://
culturaacoriana.blogspot.com.br/2010/11/arquitetura-
acoriana.html 

Arquipélago dos Açores 

Os açorianos se fixaram em comunidades 

chamadas de freguesias, eram antigas povo-

ações que atualmente são distritos de Floria-

nópolis: Nossa Senhora da Lagoa da Con-

ceição, Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão 

da Ilha, Santo Antônio de Lisboa, além de 

outras regiões de Santa Catarina como La- 

Referência: Fiori, Neide Almeida  Ivone Re-
gina Lunardon. Santa Catarina de todas as 
gentes: História e cultura, Curitiba: Base Li-
vros Didáticos, 2009.   
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  História 

O carro de boi é original do período Neolíti-

co ou Idade da Pedra. O carro de boi surgiu 

no Brasil juntamente com os primeiros enge-

nhos de açúcar, na época da colonização. Foi 

o primeiro veículo de transporte no país e foi 

usado por aproximadamente três séculos, 

principalmente por fazendeiros e moradores 

de áreas rurais.  

 Parte técnica 

Composto por duas rodas de madeira, uma 

grade ou mesa também composta por ma-

deira e um eixo. As rodas eram de uma ma-

deira boa em termos de qualidade e tinham 

um anel de ferro circular nas extremidades 

para assegurar que o carro tivesse uma mai-

or resistência. A grade tem mais ou menos 

três metros de comprimento e um metro e 

meio de largura. 

Comportamentos do animal 

Os bois ficam tão acostumados ao trabalho e 

ao carreiro, que muitas vezes basta um sim-

ples chamado que eles se dirigem ao local 

onde normalmente são encangados. E até 

atendem pelo nome que lhe foi dado. 

Em Florianópolis 

Durante nossa visita à residência do senhor 

Geralcino Fernandes, conhecido por pre-

servar essa cultura no bairro Morro das 

Pedras, localizado ao Sul da Ilha de Flori-

anópolis, foi possível observar o comporta-

mento da sua linda junta de bois brancos, 

que já estão acostumados a serem encan-

gados. S. Chinico, como é conhecido na-

quela região, é natural do município de 

Garopaba - SC, trabalha nesse ofício des-

de os dez anos de idade, logo são setenta 

anos cultivando a tradição de carro de 

bois. Ele tem um carro de boi bem conser-

vado, uma junta de bois bem tratada e vá-

rias turmas escolares vão visitá-lo para co-

nhecê-lo e passear de carro de boi. 

Turma 53, EBM Brigadeiro Eduardo Gomes, durante a 

visita à casa do S. Chinico. 

 

 

Bruna França Pires da Silva 
Emanuelle Santin Staub 

 

Carro de bois do 

Senhor Geralcino 

Fernandes. 

Passeio de 

carro de bois 

com os alunos 

da turma 53. 



 9 

 

Monumento Açoriano 

Foi realizado um concurso em nível estadu-

al pela Universidade Federal de Santa 

Catarina, o projeto ganhador foi do artista 

plástico Guido Heuer.  

O monumento retrata uma porta e uma ja-

nela típica açoriana. Mostra também uma 

roda de carro de boi. Nos ícones verticais 

podemos ver a Coroa do Espírito Santo, o 

Touro, o peixe, o Jarro e o Pão por Deus. 

Infelizmente a roda foi furtada e atual-

mente não está mais lá. 

https://goo.gl/Y3VtFu    

Alunas Bruna e Emanuelle com o S. Chinico e seu filho Joaquim Fernandes, durante a visita em 

18 de outubro de 2017. 

Referências: 

https://goo.gl/YtW4By  
https://goo.gl/RSJKN4  
 
Fotos: Acervo Greyce Bressan 

https://goo.gl/YtW4By


Fortalezas da Ilha 

Tainá Mesquita Boaventura                         
Victoria da Silva Mesquita 

No Século XVIII, os portugueses queriam se estabelecer 

na região, que era ponto estratégico para navegação e 

ocupação do sul do continente americano. Para isso, 

construíram os fortes que se tornaram um sistema defen-

sivo para impedir a invasão desconhecidas das terras do 

Sul. 

As fortalezas são herança da época fascinante em que o 

Brigadeiro José da Silva Paes, engenheiro militar e pri-

meiro governador da Capitania de Santa Catarina, toma 

posse (1739) e, cumprindo uma decisão real, inicia a cons-

trução da Fortaleza de Santa Cruz, em uma pequena ilha 

na entrada da Baía Norte, chamada de  Anhatomirim.  

Após um ano, devido ao extraordinário valor estratégico 

que portugueses e espanhóis davam à Ilha de Santa Cata-

rina, tem início a construção de mais duas fortalezas, a 

Fortaleza de Santo Antônio, em outra pequena ilha, a Ra-

tones Grande, na entrada da Baía Norte, e a Fortaleza de 

São José da Ponta Grossa, entre as praias 

de Daniela e Jurerê, na própria Ilha. Deste modo, consti-

tuiu-se um triângulo fortificado na Baía Norte da Ilha de 

Santa Catarina. 

Muito embora houvesse recebido do Rei a ordem de 

construir apenas uma única fortificação no local, Silva Pa-

es projetou três fortalezas para abastecer o acesso à Baía 

Norte: Santa Cruz (1739), na Ilha de Anhatomirim, São 

José da Ponta Grossa (1740), num pontal de terra ao 

norte da própria Ilha de Santa Catarina e Santo Antônio 

(1740), na Ilha de Ratones Grande, mais no interior do 

canal, o que permitiria um Sistema Triangular de fogos 

entre elas. Para defender a entrada da Baía Sul, um canal 

bem mais estreito, construiu apenas a Fortaleza de Nossa 

Senhora da Conceição (1742), na ilha de Araçatuba.  

É importante ressaltar que mão-de-obra açoriana foi utili-

zada nas construções das Fortalezas. O Brigadeiro Silva 

Paes solicitou ao Rei de Portugal essa mão-de-obra espe-

cializada para o projeto. 

Referência:  

http://www.guiafloripa.com.br/turismo/fortalezas 

Fortaleza São José da Ponta Grossa 

https://goo.gl/uUuH7t  

Fortaleza Santo Antônio - Ratones 
https://goo.gl/2L6WZH  

Fortaleza Nossa Senhora da Conceição 
de Araçatuba  
https://goo.gl/9r4gjk  

Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim,  
visita da turma 53.   

Acervo: Greyce Bressan 

10 

http://www.guiafloripa.com.br/turismo/ilhas-florianopolis/ilha-de-anhatomirim
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/daniela
http://www.guiafloripa.com.br/turismo/praias/jurere-tradicional


11 

 

 A   g a s t ronom ia  a çor i a -

na envolve produtos de ori-

gem agropecuária, frutos do mar e 

pescados, que são acompanhados 

com bebidas. A maior parte das re-

ceitas agrícolas está relacionada à 

farinha de mandioca, milho e feijão, 

produtos básicos de sua alimenta-

ção: cuscuz, rosca de polvilho, beiju, 

pamonha e roupa-velha de carne no 

feijão são alguns exemplos. 

  Uma região que é referência em  

cultivar e servir frutos do mar é o 

Ribeirão da Ilha, localizado no Sul da 

Ilha de Florianópolis. Um dos maio-

res pontos turísticos deste lugar, são 

os restaurantes que investem nessa  

culinária e a incrementam com cria-

tividade preparando de camarão à 

moranga até mesmo ostra gratinada, 

dentre outros sabores inesquecíveis.  

Delicie-se com alguns dos suculen-

tos exemplos as seguir: Paeja, Tainha 

assada com acompanhamentos, Ber-

bigão temperado, Camarão à milane-

sa. 

NICOLE DREBES CHIARAMONTE    

VICTOR  DE SENA FERRAZ SAMPAIO   

Referência: 

http:// culturaaçoriana.blogspot.com.br/2010/11/

culinaria-acoriana.html 

Berbigão temperado 

Camarão à milanesa 

Pirão d´agua com peixe frito 

Tainha assada 
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Benício Viceconti Garibaldi e Vinicius Carneiro Hurt 

Engenho de Farinha 

Fonte: https://goo.gl/iiy3q1  

 

O 
s engenhos de farinha surgiram 
durante a colonização dos açoria-
nos em Santa Catarina entre 1748 
e 1756. 

Não sabem de onde vem a origem dos enge-
nhos de farinha, uns dizem que vem da Euro-
pa e Açores e outros dizem que vem do norte 
brasileiro, as máquinas eram modernas de-
mais para aquela época. A farinha era feita 
da seguinte forma: começava pelas colheitas 
da mandioca que depois eram transportadas 
em carros de bois com o seve de taquaras, 
depois do transporte, as mulheres descasca-
vam e raspavam a mandioca. Depois dessas 
atividades elas passavam por uma limpeza 
na raiz, e ficam branquinhas, depois de mui-
to trabalho eles levavam a mandioca para o 
engenho ralando e sevando a mandioca na 
sevadeira (ficava no engenho) em alta velo-
cidade, raiz em raiz eram todas raladas e de-
pois do procedimento caíam dentro de um 
“cocho” formando a massa molhada. 

Essa massa devia ser enxuta e colocada 
dentro do “tipiti” e levada à prensa 
(também toda construída de madeira e 
com sistema de roscas “fusos”) para en-
xugar sob pressão; a massa seca devia ser 
esfarelada e peneirada restando farinha 
crua; neste período a massa seca podia 
ser utilizada para fazer o “biju” e o  
“cuscuz”; forneada de farinha. Isto é, a 
massa crua ia ao forno do engenho para 
ser “forneada” (torrada). Para evitar colar 
no “forno” havia uma pá giratória movi-
da pela grande roda ou pião do engenho; 
a farinha estava pronta. A qualidade da 
farinha seria determinada pela sua cor 
(quanto mais branquinha melhor); pela 
sua textura (quanto mais fina e mais junta 
melhor) e pelo teor de umidade (quanto 
mais torrada mais saborosa). O segredo 
estava no bem fornear a farinha.   
Com a vinda dos açorianos muitos enge-
nhos de farinha foram construídos na 
Grande Florianópolis, alguns preservados 
até os dias atuais. 

Fonte: https://goo.gl/3Bp4pS  

Referência: 
 

PEREIRA, Nereu do Vale. Ribeirão da Ilha - 
Vida e Retratos: Florianópolis, Fundação 
Franklin Cascaes, 1990. 
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Pesca da Baleia em Santa Catarina 

O primeiro contrato para a implantação de uma 

armação de baleias na Ilha de Santa Catarina foi 

concedido a Tomé Gomes Moreira. Porém, a pri-

meira armação, contrariando o documento, não 

foi erguida na Ilha de Santa Catarina, mas em 

terra firme.  

 

Na Grande Florianópolis 

A primeira armação provavelmente foi na região 

de Governador Celso Ramos, próximo à Fortale-

za de Santa Cruz - Ilha de Anhatomirim, conheci-

da como Armação da Piedade. O local era ideal 

para a prática do escoamento da produção e pos-

sibilitava o rápido deslocamento para fora da Ba-

ía Norte. Fundada em 1746 foi considerada uma  

Referência:  

https://goo.gl/1AbuqT  

Taina Mesquita Boaventura 

Victoria da Silva Mesquita 

https://goo.gl/sqzc72  

A 
s armações localizadas no litoral do Brasil foram empreendimentos coloniais dedi-

cados à pesca da baleia e ao benefício das partes econômicas deste animal mari-

nho. O nome “armação” surge com a instalação destas unidades produtivas ou sim-

plesmente com a realização da pesca da baleia, em que era necessário “armar-se” 

para o confronto com o ‘grande peixe do mar’. 

da maiores armações do Brasil, composta 

por um conjunto de edificações grandioso pa-

ra a época: trapiche, capela, engenho de 

azeite, casas de tanques, armazéns, ferraria, 

casa-grande, senzala, telheiro do escaler, 

casa de depósito de lenha, dos cabos, pa-

nos, casa de hospital, botica e cariocas. 

O segundo núcleo baleeiro foi fundado pelos 

açorianos em 1772, na Praia da Armação do 

Pântano do Sul, com capela em honra à 

Sant’Anna e São Joaquim, localizada no sul 

da Ilha de Florianópolis. Essa armação era 

composta por: casa dos tanques, engenho de 

azeite, casa grande, armazém, senzalas, ca-

pela, companhas dos baleeiros e engenho de 

farinha. Tinha a Ilha do Campeche, que fica 

distante cerca de 7km como posto de emer-

gência com um tanque e engenho de frigir. 

Inclusive na Ilha do Campeche existe uma 

formação rochosa chamada de Pedra do Vi-

gia que foi utilizada na faina da pesca da ba-

leia.  

https://goo.gl/5n5tvq  
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A  pesca ocorre entre os meses de 

maio e julho, época em que as 

tainhas migram do extremo sul do conti-

nente para a costa do Paraná e de Santa 

Catarina. Olheiros identificam o cardume 

no mar e avisam os pescadores na praia. 

As baleeiras (barco da foto) fazem o cerco 

aos peixes e as redes são puxadas da 

praia pelos pescadores ou quem mais 

queira ajudar.  

PESCA ARTESANAL DA TAINHA E MARICULTURA 

MARICULTURA 

Referências:  
http://culturaacoriana.blogspot.com.br/ 

O procedimento é conhecido por pesca 

de arrasto, ou “arrastão”.  

https://goo.gl/6CTzAB  

goo.gl/i19GZF  

Cerca de 90% da produção nacional de 
moluscos se concentra no Estado de San-
ta Catarina, e as principais cidades produ-
toras são: Palhoça, Florianópolis, Gover-
nador Celso Ramos, Bombinhas, Penha e 
São Francisco do Sul. Esta cultura de cul-
tivar ostras e mariscos, além da pesca ar-
tesanal também é  herança do povo aço-
riano e se tornou uma boa fonte de ren-
da para os moradores.  

O trabalho realizado pelos pescadores 
envolve muita dedicação, eles ficam no 
rancho cuidando de todos os detalhes: 
combustível, reparos no motor, pintura, 
ao todo são mais de 60 dias costurando 
à mão a própria rede que é lançada ao 
mar. 

goo.gl/z1V1Y4content_copy 

I S A B E L L A  J O A N A  B E C K H A U S E R  S A N T O S  
M A Y A R A  G R A V E  D O S  S A N T O S  M A R T I N S  
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Tradição de benzedeiras  

A 
 disposição e a generosida-

de são características des-

tas senhoras privilegiadas e 

de grandiosa sensibilidade. 

Sem receber nada  pelo trabalho de 

dedicação,  as benzedeiras recebem 

diariamente dezenas de pessoas em 

busca de curas para diferentes tipos 

de problemas, os mais comuns são 

cobreiro, mal olhado, calor de figo, zi-

pra e quebrante. 
 Em Florianópolis a tradição ainda 

é forte. O mapeamento mais recente 

sobre o número de benzedeiras na ci-

dade, feito em 2002 pelo Núcleo de Es-

tudos Açorianos (NEA), da Universida-

de Federal de Santa Catarina (UFSC), 

constatou que a cidade tinha cerca de 

40 benzedeiras (naquela ocasião). No 

litoral do Estado, o número chegava a 

80.  

 Segundo Joi Cletison, diretor do 

NEA e historiador, a tradição chegou ao 

litoral com os açorianos.  O historiador 

lembra que há 30 anos era comum as 

pessoas em Florianópolis procurarem 

primeiro as benzedeiras para resolver 

as enfermidades e partirem em busca 

de um médico apenas se isso não fun-

cionasse. As comunidades mais preser-

vadas da Capital mantêm a tradição co-

mo: Pântano do Sul, Ratones e Ribei-

rão da Ilha.  

Referência:  

https://goo.gl/4UXD4e  

Gabriel Santos Prates 

Gabriella da Silva Inácio Patrício   

https://goo.gl/Rnx6mW  

http://www.emdefesadasaude.com.br 

https://goo.gl/gAjtXo 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/03/historia-baseada-em-fatos-reais-revela-como-criancas-eram-embruxadas-4081707.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/03/historia-baseada-em-fatos-reais-revela-como-criancas-eram-embruxadas-4081707.html


 

E m Florianópolis traços da cultura e arqui-

tetura açoriana são localizados em vários 

pontos da cidade. É possível identificar 

características arquitetônicas em Santo Antônio de 

Lisboa e Ribeirão da Ilha, no modelo tradicional das 

vilas portuguesas, onde há uma praça, com a igreja 

no alto, cercada por casas geminadas, com uma ou 

duas ruas principais em paralelo com o mar e pou-

cas ruas transversais.  

Arquiteturas,  igrejas  e casarios  

 

Capela  São Sebastião 
https://goo.gl/EVPqU1  

Igreja Nossa Senhora 

das Necessidades - 

Santo Antônio de Lis-

boa. 

 

Fonte: https://goo.gl/

zk4t8D  

Angela Lúcia Gómez Alonso 
Carolina Castro Fleck  

Igreja Nossa Senhora da Lapa - Ribeirão da Ilha 
Fonte: https://goo.gl/6VcMGS  

As igrejas dessas regiões colonizadas por açorianos 

foram construídas com destaque geográfico, em 

geral na parte mais alta. Em Santo Antônio, a Igre-

ja Nossa Senhora das Necessidades foi edificada 

entre entre 1750 e 1756. O local apresenta uma 

fachada simples, porém, na parte interna, há ele-

mentos artísticos do período de transição entre o 

barroco e o rococó.  

Na Lagoa da Conceição ainda há a presença 

de poucos casarios conservados da época, 

principalmente na região próxima à igreja 

do bairro. Já a Igreja Nossa Senhora da Lapa, 

no Ribeirão, foi inaugurada em 1806. Se-

gundo informações da Prefeitura de Floria-

nópolis, a construção foi feita por senhores e 

seus escravos, com pedra, cal e azeite de ba-

leia, vindo da Praia da Armação, no Sul da 

Ilha de Santa Catarina. No sul da Ilha: Cape-

la São Sebastião, na Praia do Campeche, Ca-

pela Sant’Ana e São Joaquim na Armação do 

Pântano do Sul. No Continente: Igrejas São 

José da Terra Firme, em São José e São Mi-

guel, em Biguaçu. 

Igreja São Miguel Arcanjo 

https://goo.gl/W3Kv7k  
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Os sobrados seguiam o mesmo padrão, dando 

lugar ao comércio no pavimento inferior. 

Eram, na grande maioria, edificações austeras, 

sem decorações. A fachada principal era forte-

mente marcada pela cimalha abaixo do beiral e 

pelos grossos cunhais, faixas verticais sobressa-

lentes nos cantos da edificação, além dos mar-

cantes requadros das aberturas, geralmente 

em madeira ou excepcionalmente em pedra. 

Nossa Senhora da Conceição - Lagoa da 
Conceição 

https://goo.gl/zJ1JL5  

Igreja São João Batista - Rio Vermelho 
https://goo.gl/nL413L  

São Francisco de Paula 
https://goo.gl/J1Lq7J  

No norte da Ilha, ainda foram erguidas as igre-

jas: São João Batista no Rio Vermelho, Igreja São 

Francisco de Paula, em Canasvieiras.  

Alguns detalhes construtivos de origem lusa 

muito utilizados, são frequentemente associa-

dos à moradia açoriana-brasileira, como o teto 

de telhas vã, sem forro, a beira – seveira, espé-

cie de cimalha que funciona como beiral no 

formato de telhas superpostas, além da termi-

nação em peito de pombo ou rabo (para algu-

mas pessoas) beirais das construções mais re-

quintadas. 

Nossa Senhora da 

Piedade Governa-

dor Celso Ramos 

https://goo.gl/
uuRHGe  

Construções religiosas, independentemente 

do credo, dão um formato distinto à arquite-

tura das cidades. Logo, o templo religioso é 

uma peça fundamental no processo de funda-

ção e organização das comunidades, princi-

palmente as de colonização açoriana. Na 

grande Florianópolis, as Igrejas de arquitetu-

ra açoriana, oferecem um colorido único em 

cada comunidade em que foram construídas. 

As igrejas tanto no século XVIII como em 

nossos dias são um local de encontro social, 

local de trocas de experiências, estreitamen-

tos de laços afetivos, local de manifestações 

de fé, devoção e culto aos santos padroeiros 

que os açorianos trouxeram em sua bagagem. 

É possível identificar uma diversidade de ma-

nifestações religiosas nos detalhes das cons-

truções das Igrejas espalhadas na região, cada 

uma delas com seu significado. 

Referências: 

https://goo.gl/B92XJL  

SILVA, José Cipriano da. Igrejas - Grande Florianópolis. 

Florianópolis. Governo do Estado de SC. 2002. 
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Boi de Mamão 
Felipe Teixeira Weiss  

Francisco Gasperini Ribas 

Soares, Doralécio. Folclore  catarinense. Floria-

nópolis: Ed. da UFSC, 2006.  

D’Ávila Edison e Márcia. Festas e Tradições de 

Itajaí . Fundação Genésio Miranda Lins, 2ª edi-

ção, Itajaí, 2001. 

Carneiro, Graça. Boi-de-Mamão, Grupo Folclóri-

co Infanto-Juvenil do Porto da Lagoa. Editora 

Papa-livro, Florianópolis, Santa Catarina, 2001. 

O 
 Boi de Mamão é uma brin-

cadeira muito cultivada e a 

mais apreciada dança  fol-

clórica  da região. Sendo 

uma das tradições folclóricas mais anti-

gas de Santa Catarina, principalmente 

nas regiões litorâneas, recebendo maior 

destaque entre o Natal e o Carnaval. Ini-

cialmente era chamado de O folguedo 

do Boi Falso ou de Boi de Pano, somente 

na década de 1930, recebe o nome atu-

al. Isso porque as crianças, na falta do 

crânio original,  usaram um mamão para 

fazer a cabeça do boi, por isso o nome. 

Ainda há algumas divergências no que 

diz respeito à origem do nome. Para co-

nhecer a verdadeira origem da tradição , 

é preciso recorrer à Europa, em uma re-

gião chamada Galícia, que, ao sul, limita-

se com Portugal. Galícia é uma comuni-

dade autônoma espanhola, onde foram 

registradas as primeiras referências do 

costume. 

Durante o espetáculo, vários persona-

gens aparecem, dentre eles: 

Bernúnça, cabra, Maricota, Mateus, 

Benzedeira, Urubu, Cavalo, Boi... 

Os personagens surgem ao som de can-

torias, com vários instrumentos musi-

cais dão ritmo à coreografia. É um lindo 

espetáculo de dança, cores, sons, ence-

nação com muita alegria. 

https://goo.gl/cUxFXH  

Referências:  

https://goo.gl/HjxRDB  
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A 
 Farra do Boi é uma festa de ori-
gem cultural. É muito popular no Es-
tado de Santa Catarina, e, segundo 

historiadores, foi trazida ao Brasil há cerca 
de 200 anos, por descendentes de açoria-
nos. 

Desde 1997, a Farra do Boi foi proibida em 
todo o Estado de Santa Catarina, após inú-
meras denúncias e uma grande campanha 
de conscientização por partes dos ecolo-
gistas e da Sociedade Mundial de Proteção 
Animal (WSPA, na sigla em inglês). O ar-
gumento dos participantes da festa foi o de 
que a Farra acontecia para manter a cultu-
ra e o folclore da região. 

A festa acontecia frequentemente na época 
da Páscoa, quando centenas de bois eram 
torturados e mortos, em um martírio que 
começava dias antes. 

A tortura começa alguns dias antes da fes-
ta, quando o boi é isolado e deixa de ser 
alimentado. Quando o animal está há dias 
sem comer, são colocados comida e água 
próximos a ele, de forma que ele possa ver 
mas não possa alcançar, ficando desespe-
rado. 

No dia da Farra, o boi é solto pelas ruas, 
onde as pessoas aguardam portando os 
mais variados instrumentos para ferir o boi, 
como por exemplo, pedaços de pau, pe-
dras, chicotes, facas, cordas e lanças. 

 

Farra do boi 
 

 

 

Algumas vezes, o boi é perseguido até 
encontrar o mar e atira-se, onde morre 
afogado. 

Quando isso não acontece, a tortura pode 
durar até três dias, mesmo porque os 
“farristas” tomam “cuidado” para que a far-
ra dure mais. 

Somente ao perceber que o boi está pró-
ximo de morrer, os “farristas” o matam e 
dividem a carne. A crueldade costuma 
acabar com um churrasco. 

A partir da Lei Federal nº 9.605, de Feve-
reiro de 1998, a Farra do Boi foi proibida 
em todo o Brasil.  

Gabrielle Leal Silva 

Giovana Scheeffer Luiz 

Referência: 

https://goo.gl/68DwGP  

 

Fonte: https://goo.gl/xp7erV  

Fonte: https://goo.gl/G8KzQe  



 

Cortejo imperial 

Fonte: https://goo.gl/cdPYGd  

Beatriz Cunha Silva  

Yasmim Ester  Silva Dos  Santos 
 

A 
 tradição da Festa do Divino é herança das mais de 6 mil pessoas que vieram do Arquipélago 

dos Açores e da Ilha da Madeira entre os anos de 1748 e 1756 para o litoral de Santa Catari-

na.  Apesar de ter sofrido algumas alterações na sua forma original, ela ainda é fortemente 

cultuada nas regiões em que os primeiros casais estabeleceram os primeiros assentamentos, vilas e 

freguesias. 

A História da Festa do Divino  

A origem da Festa do Divino se encontra em 

Portugal do século XIV, com uma celebração 

estabelecida pela rainha Isabel (1271-1336) por 

ocasião da construção da igreja do Espírito San-

to, na cidade de Alenquer. A devoção se difun-

diu rapidamente e tornou-se uma das mais in-

tensas e populares em Portugal. 

Acervo: Beatriz Cunha Silva 

A tradição da Festa do Divino se mantém viva ainda 

hoje em vários Estados brasileiros, ela é uma mis-

tura  de várias manifestações folclóricas. Na parte 

religiosa da festa, há novenas, missas, cantorias, 

leilão de massas e procissões. 

A coroa, o cetro e a salva são objetos que o rei e a 

rainha usam na passagem do cortejo imperial e na 

missa de coroação.  Em alguns locais em que ocor-

rem a Festa do Divino, as peças foram presentes do 

Imperador D. Pedro II durante sua visita em 1845 à 

cidade de Desterro, atual Florianópolis. 

Fonte: https://goo.gl/3yF8QZ  

A festa do Divino é realizada  até sete semanas 

depois do  Domingo da Páscoa, para comemo-

rar a descida  do  Espírito Santo sobre os após-

tolos. Mas essa tradição da festa do folclore 

brasileiro é uma mistura de manifestação reli-

giosas e não religiosas, ou seja, sem caráter 

sagrado. 
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O ciclo de Festas do Divino Espirito Santo, tam-

bém chamado de “folias do Divino” ou “cantorias 

do Divino” é uma tradição cristã católica, com 

mais de oito séculos, introduzida na cultura local 

pelos açorianos, em celebração a sua devoção ao 

Espírito Santo.  

Conta-se que as cerimônias em honra ao Divino 

Espírito Santo, tiveram origem em Portugal, sendo 

atribuídas à Rainha Isabel de Aragão (1271-1336), 

como fruto do pagamento de uma promessa na 

qual, se o Espírito Santo promovesse a paz en-

tre seu esposo, o rei D. Dinis, e seu filho legítimo, 

D. Afonso, herdeiro do trono, ela realizaria uma 

cerimônia de coroação entre pessoas simples da 

comunidade.  A partir desta data, todos os anos 

no período litúrgico que antecede pentecostes 

pessoas das comunidades organizam longos e lu-

xuosos cortejos para rememorar a Festa iniciada 

no século XIII  e cultuar o Divino Espírito Santo 

com toda a sua simbologia. 

Leilão de massas 

É tradição nos dias em que se realizam os festejos 

do Divino, as chamadas “novenas”, as pessoas 

que fizeram promessas ao Espírito Santo, agrade-

cerem pela graça alcançada através de massas de 

pão em vários formatos de acordo com a promes-

sa realizada. Comumente se encontram membros 

do corpo: cabeça, coração, pernas, braços, mãos, 

pés e seios. Os devotos do divino também agrade-

cem por bens materiais, as massas são ofertadas 

em forma de casa, automóvel, entre outros. 

Bandeira do Divino Espirito Santo 

É uma bandeira religiosa onde está estampada 

a imagem da pomba simbolizando o Divino Es-

pírito Santo. É confeccionada em damasco ver-

melho vivo, normalmente de dupla face, de for-

ma quadrangular, com 5 palmos de lado 

(embora existam bandeiras maiores e meno-

res), sobre o centro da qual é bordada em rele-

vo uma pomba branca da qual irradiam para 

baixo raios de luz em branco e fio de prata. A 

bandeira é colocada numa haste em madeira 

com cerca de dois metros de comprimento, en-

cimada por uma pomba de madeira pintada em 

tom branco,  outras aparecem em prata ou la-

tão. As fitas coloridas são promessas pagas pe-

los devotos do Divino. A bandeira acompanha a 

coroa e está sempre presente nas cerimônias 

litúrgicas da Festa do Divino. É considerada 

uma honra ser escolhido para levar a bandeira 

nos cortejos. 

Referência: 

https://goo.gl/BfFMQv  

Fonte:  https://goo.gl/A3sGJr  

Fonte: https://goo.gl/gAjuja  
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O 
 pau-de-fitas é uma dança  originária 

do meio rural  que aparece em al-

guns países latino-americanos, na Es-

panha, Inglaterra  e outras regiões da Europa. 

Alguns  historiadores afirmam que este tipo  de 

dança existia na América antes de seu  desco-

brimento e que os Maias ainda a incluem  em 

seus costumes. Foi assinalada, também, entre os 

mineiros de Nuanda, no Peru , no século  XVIII. 

Em São Benedito  de Los  Andes, na Venezue-

la, foi registrada dança semelhante aos paus - 

de - fita dançados no Brasil. 

       Em tribos pagãs, essa coreografia tinha o 

significado de dança da  fertilidade. Era exe-

cutada  em  torno de um totem na forma de um 

membro viril, em que as mulheres estéreis reali-

zavam um culto, fazendo evoluções e invocan-

do a proteção dos deuses para pôr fim à este-

rilidade, pois a infertilidade das mulheres era 

considerada castigo dos deuses. Imagina-se 

que esse ritual, com o mesmo sentido de invo-

car fertilidade, tenha se transferido às colhei-

tas, usando-se grandes mastros de árvores 

abatidas, de onde pendiam ramagens até al-

cançarem a terra, que eram alcançadas pelos 

homens e mulheres da tribo. E, ritualisticamen-

te, procediam uma cerimônia invocando aos 

seus deuses uma colheita farta. 

        Em certos países europeus, como Espanha 

e Inglaterra - onde tem o nome de Maypole - 

a dança é registrada como recreação entre  

as crianças de escolas rurais. 

        No Brasil, encontra-se a dança do pau-

de-fitas em vários Estados, fazendo parte do 

repertório de grupos folclóricos de várias etni-

as, com os nomes de dança de tranças, danças 

das fitas, dança do mastro ou mastro de fitas. 

Nos países de origem portuguesa, ela geral-

mente está associada à “Dança dos arcos” de 

flores e à “jardineira”. Em Santa Catarina, ela 

é registrada ainda hoje em Laguna, Imaruí, 

Pau-de-fitas 
Isabella Joana Beckhauser Santos     

Mayara Grave Dos Santos Martins 

Tubarão, Itajaí, Navegantes, Biguaçu, Tijucas, 

Santo Amaro, Brusque, Araquari, Blumenau, Join-

ville, Lages, Concórdia, Pomerode, Treze Tílias e 

na capital, Florianópolis. Nas regiões colonizadas 

por açorianos, é tradição apresentar a Dança de 

Pau-de-fitas, embalada por versos, demonstran-

do sensibilidade e arte. 

 

Fonte: goo.gl/pNU8WK  

Referência:  

SOARES, Doralécio. Folclore catarinense – Florianó-
polis: Ed da UFSC, 2006. 
https://goo.gl/YikXAS  

Fonte: goo.gl/HgU7DX  
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Pão por 

 Morgana Reis Zané 

Pão por Deus Ratoeira 

                Folguedos folclóricos 

Dança da Ratoeira 

Pão por Deus 

Cesta com Pão por Deus 

FONTE: normabruno.wordpress.com 

FONTE: obaratodefloripa.com.br 

FONTE: gasalero.blogspot.com 

  FONTE: gdedancalegriadevier.blogspot.com 

A  tradição do Pão por Deus é herança do 

Arquipélago dos Açores e da Ilha da Ma-

deira, consiste em escrever pedidos em peda-

ços de papel recortados em diversos formatos. 

Os motivos dos pedidos vão desde pão e gulo-

seimas por parte das crianças até pedidos 

amorosos pelos casais românticos em forma-

tos de coração. Nos Açores era um meio de 

comunicação romântico com mensagens de 

amor, simpatia, amizade feitos em recortes de 

papéis brancos trançados e ornamentados 

com cores e pinturas. 

Segundo o historiador Osvaldo Rodrigues Ca-

bral, o litoral catarinense recebeu o pão-por-

Deus do açoriano, mas com forma e objetivos 

diferentes. Nos Açores, os pedidos eram feitos 

por meninos, com cantorias infantis, aqui  cri-

aram-se corações amorosos, uma forma que 

os adultos encontraram de enviar mensagens 

de namoro. 

Ratoeira é uma dança de ciranda de origem 

açoriana que os jovens homens demostram 

sua simpatia e alegria ao seu bem-amado, e 

vice-versa. Os pares formam um grande círcu-

lo com movimentos, e um casal fica dentro do 

círculo recitando versos.  

As ratoeiras tinham lugar nos bailes, pela 

meia-noite de preferência, após pedido de li-

cença aos pais das jovens mulheres. Tocava-se 

uma valsa no início da formação da ratoeira, e 

os que foram aceitos pelos pais convidavam 

seus pares e naturalmente saíam dançando, 

formavam um círculo de mãos dadas. Após 

alguém dos mais idosos determinar quem de-

veria cantar primeiro, homem ou mulher. 

REFERÊNCIAS: 

SOARES, Doralécio. Folclore catarinense. Florianó-

polis: Ed. da UFSC, 2006. 

https://.goo.gl/dxmm9Y  



 

                    

D 
o século XIV ao XVIII, aproximada-

mente, em Portugal, a Procissão do 

Senhor dos Passos se realizava na 

Quinta-Feira Santa, mas acabou sendo anteci-

pada para um dia anterior e oportuno, devido à 

controvérsias litúrgicas, até se firmar nas Quin-

tas-Feiras da semana anterior ao Domingo de 

Ramos. 

Particularmente, nos Açores, de onde se trans-

feriu à Ilha de Santa Catarina, a Procissão ocor-

ria, e ocorre ainda hoje, em várias Capelas e 

Freguesias das diversas ilhas, em dias diferen-

tes da semana anterior à Semana Santa. 

Em Florianópolis, o Senhor dos Passos é uma 

imagem esculpida em madeira, em tamanho 

natural, representando Cristo numa das quedas 

a caminho do Calvário. A obra do baiano Cha-

gas, o “Cabra”, expressa em seu rosto sofri-

mento e cansaço. As vestes em tons de violeta 

com detalhes em dourado representa o perío-

do litúrgico quaresmal da Igreja Católica. 

A imagem tem lugar privilegiado na Capela Me-

nino Deus, junto ao Imperial Hospital de Cari-

dade. 

Em Florianópolis, antiga Desterro, a primeira 

celebração teria acontecido em 1766, em uma 

Quinta-Feira, dois anos após a chegada da ima-

gem a Desterro e da fundação da confraria 

"Irmandade do Senhor Jesus dos Passos", con-

forme referência assentada na 1ª prestação de 

contas dessa Irmandade, datada de 27 de se-

tembro de 1767. Ali estão registradas despesas 

efetuadas como sermões, fitas, tecidos, linhas, 

cera, feitio de balandrau, entre outras, para a 

Procissão de 1766. 

Hospital de Caridade e Capela Menino 
Deus , morada da imagem . 

Fonte: https://goo.gl/ULFDPQ  

Procissão do Encontro das imagens. 
Fonte: https://goo.gl/vpxDPE  

Fonte: https://goo.gl/H22zMC  

Leandro Peres dos Santos 
Leonardo Sagaz 

Momentos  sublimes, comoventes e de forte 

conteúdo  para milhares de fiéis são marcados 

pela vigorosa presença da música ao longo da 

procissão dominical.        
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Referências:  

PEREIRA, Moacir. Senhor dos Passos - Protetor 

de Florianópolis: Insular, 2004. 

SOARES, Doralécio. Folclore catarinense. Floria-

nópolis: Ed. da UFSC, 2006. 

https://goo.gl/HC2YFB  

A cantora que interpreta Verônica costuma 

acompanhar a procissão ao lado de dez moças, 

com trajes típicos: túnicas de cor única até os 

pés, lenço e arco cobrindo a cabeça reproduzido 

a imagem da santidade. Os fieis se emocionam 

com o canto lírico da intérprete durante a ence-

nação que se concentra no Largo da Catedral 

Metropolitana de Florianópolis. 

Os que se postam nas escadarias da Catedral 

metropolitana de Florianópolis, para onde a 

Imagem se dirige, permanecem  de pé. Perfila-

das também ficam famílias inteiras formando o 

cordão de isolamento, isso permite a identifica-

ção completa dos personagens durante a ence-

nação que relembra Cristo no caminho da cru-

cificação.     

Na cerimônia de domingo, a presença  dos  

chefes dos poderes e convidados especiais car-

regando o pálio que conduz o Arcebispo metro-

politano é  outra tradição centenária. 

É a procissão que une todas as facções           

sociais e correntes políticas e ideológicas do 

Estado. 

Ritual da lavação 

Antes da procissão solene,  às sete horas da ma-

nhã, sete crianças, abaixo de sete anos de idade, 

participam da lavação com água benta. Passam 

perfume e água benta nos pés, nas mãos e no ros-

to da imagem do Senhor dos Passos. A água é 

considerada milagrosa pelos devotos, depois é 

distribuída ao povo. 

A história da Imagem em Desterro 

Conta ainda a tradição que a imagem do Senhor 

dos Passos não se destinava à Santa Carina, mas 

sim ao Rio Grande do Sul. O barco que a transpor-

tava desde a Bahia onde foi esculpida, tocou do 

Porto de Desterro, para depois seguir rumo ao 

sul. Uma grande tempestade os impedia de seguir 

viagem. Por três vezes tentando sair da Ilha, sem-

pre armava uma grande tempestade. Logo, o co-

mandante do barco compreendeu que era de 

vontade divina que a imagem permanecesse na 

Ilha de Santa Catarina. 

Fonte: https://goo.gl/SMHBah  

Fonte: http//goo.gl/EX48wR  
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Fonte: https://goo.gl/WFekDx  



 

      Terno de Reis 

T 
erno de Reis, Folia de Reis ou Santos 

Reis, é uma cultura Açoriana mantida 

até hoje, principalmente no litoral do 

Brasil.  

O Terno de Reis é inspirado na história dos 

Três Reis Magos, personagens religiosos da 

bíblia. Seguindo uma estrela que aparece no 

céu no, dia do nascimento de Jesus, 25 de de-

zembro, Gaspar, Melchior e Baltazar, saem ao 

encontro do mesmo, cada um levando um pre-

sente chegam na cidade de Belém no dia 6 de 

janeiro, dia de Reis.  

O Terno de Reis acontece em dezembro até 

dia 6 de janeiro. Grupos formados por cantores 

e instrumentistas percorrem as casas da noite 

até o amanhecer. A apresentação ao presépio 

divide-se em três partes. Na chegada, saúdam 

os donos da casa e pedem permissão para en-

trar, em frente ao presépio. No segundo ato, 

louvam Jesus. Termina com o agradecimento e  

uma  despedida.  

 

 

 

 

 

Fonte: https://goo.gl/hfb857  

Referência:  

culturaacoriana.blogspot.com 
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Emanuelle Santin Staub  
Bruna França Pires da Silva 

Fontes:  
https://goo.gl/4nej4R  
https://goo.gl/d49e8j  

Fonte: https://goo.gl/YgSFDa  
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R enda é o conjunto organizado dos 

fios, compondo um desenho, sem haver um 

preparado no passado. A ausência deste fundo 

desenhado diferencia a renda do bordado, que 

é um tecido decorado por meio de agulhas.   

Na execução são usados bilros (objeto de me-

tal ou madeira onde se juntam a linha) ao invés 

de agulhas. Também são utilizados alfinetes 

de cabeça, cuja função é segurar o fio no pro-

tótipo (molde, cartão ou piquê). Caracteriza-se 

pelo uso de lacê, um cordão sedoso o que a 

diferencia da renda renascença. É elaborada 

com linha e agulha, seguindo o roteiro de de-

senhos feitos em papel grosso, preso em al-

mofada, perpassam os meandros e os florões 

delineados com o lacê, formando assim uma 

variada combinação de pontos.  

Benício Viceconti Garibaldi 

Vinicius Carneiro Hurt 

 

Rendas de Bilros 

Fonte: https://goo.gl/XnFt6P  

Com esses instrumentos e a técnica passada 

por gerações, as rendeiras fazem seus pon-

tos no ar, sem precisarem de um tecido como 

base, o que diferencia a renda de bilro das 

demais modalidades de bordados. Entre as 

rendas mais conhecidas, produzidas na Ilha, 

estão a “Maria Morena” e a “Tramoia”, ou 

“renda de sete pares”, que é considerada um 

produto típico de Santa Catarina, produzida 

principalmente por artesãs do Ribeirão da 

Ilha, Santo Antônio de Lisboa, da Lagoa da 

Conceição, Praia do Forte, no norte da Ilha. 

Ao passarmos pela Lagoa da Conceição não é 

difícil identificar  um monte daquelas senhoras 

simpáticas costurando em uma grande almofa-

da. Os vários pauzinhos que parecem exigir 

centenas de dedos de quem os manuseia, são 

os bilros.  

Fonte: https://goo.gl/ExcJDc  

FONTE: https://goo.gl/NwM4cR  

Referências: 

https://goo.gl/drHoiF  

https://goo.gl/zcyxqz  



Momentos que marcaram o processo de pesquisa e edição da  
Revista Terra Açoriana - 2017. 

Alunos da Turma 53 - 2017 

Despedida do colega 
Gabriel Prates 


