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: PUSIDBNi'E DA S.AF.f - ~ DIRCEU SIL.VA

PTgnIlAOOPS:. II08SOS COUlNIANOS:

1.- lrime'TM'pte gostaríamos .u .saber,Jl üI nOme?
Meu nom& , DIRCE. SILiA.

2-jl gy CJ!!I. dizer.& s3&1a 1m?
A s~SA!I 8~ifiea Sociedade desAmigQSda!r~ de !erres.

s- 9P!ll40 til ~IÀ. lIi& iUimied8Àe?

lt import.ante salientar que; a s..APJf foi fundada a 5 de fevereiro
de ~. Esta socie4ade é re&pGD.S6vel.por grandes melhoramentos feL-tos nesta cida4e, tais como: constlUção dos b~cos de pedras, ~
ci~_ento de 'WD&escol.a materna1. a.&1 pr1me1r8ll~te; doava l'OlitI-

pu psra crianças pobres, e atualm~te , de caráter profissi9na1 •.
preparando _tas mães paTa as tarefas domlsticas~•.

~ QJUI\ firam .!§ tundadores...iA SAPl?

Os f'ul:!.daiioresdesta e.cidade foram: Atilio JIaroio e G 4esembar-eador Vieira. Pires, ambos faJ.ecidos •.

5- .ama .entoe sócios inicio eet. sociedaiie?

A SAPl iniciow. CODllSO s401os, isto em 1.1l6.



, ,Entrevista com o vlgarl0 da paroquia
, Al-Qu~ntas igrejas ha naAcldade de,Torres?

Ha duas igrejas em Torres.Uma e a matriz e
Santa Luzia.
2-0s paroquianos são assíduos?

Durant~ o ano o povo assiste bast~nte a missa.Duranteo veraneio
visto o numero de pessoas na cidade e pouca a assiduidade.
3-Por quem foi construÍqa? ,

Foi por ordem do gov~rno.Esta area era considerada como seguran-
ça Nacional.Foi construida por soldados e talvez escravos.
Material:pedra e barro.

são Domingos.
,a outra e a capela

4-Quantos anos existe esta igreja?
Foi fundada em 1824 no dia 24 de outubro.O início da construção

foi em l814,tem 146 anos.Chegando a conclusão em 1825.
5-Quantas missas costumam rezar aos domingos?

Durante o ano todos os dias.
Domingos 1 missa na Igreja matriz,e 2 na Capela.
Durante o veran~io 5 missas aos sabados 3 na Matriz.
8 missas no domingo 5 na Sta. Luzia.



~l ~.§; oOl.aboraçio dessa oomunid.adanas obras ass1stenc1a1s da
Igre;ta?

Er:i.meir~te o h4re AntêIliO ~1festoa. sua· sa.tisfação em.poder
e~contr~e conoeco ]tara es"a entrevista. Logo apls GXJllcou em •• I

breves paJ.avrasO que s~if:Lea obras ass1at~eia1S :: obras &sais ••
't~ei8âs são) ".das aqlleJ.as q1I8 "i_ a fiBal.:i.dade de aj)1Id.ar o hom••

• pJ!'If/J colabora. com. a comurÜ.d84e (l~ca esmolas, a.;I'Il1d~Onaa fes-
tas, dando ofertas'.

01 Ol.'abe de :8ães é outra enti4ade Q.uemuito 1lem eolaborado coa r i
''-..J i

ss. COJJNnidadetJ al1ab:et1zand& pessoas, ~eccioD.ando r_pas e oatraJ i
obletos para sere1l1ldoador.

G8 veranistas ta_o colabor_ com nÔSsa.eoJllUD..idade s.s qp.e COUtl
N . •••uma parcela mEmor'. 8aas maiores ofertas sao 101' ecas1$O da 'festa dG3

}lavegantas'.

.~ os4 mIZ OVIEnO
])IRelIT DE .ALBNCASi'RC): nrz
llV.A.LJ)Q; KARQUBS DA l'OBSBCA
JWU. RmINA l'BIRIRA
..........,...••"ADBfE" FRBI'fAS DA SILV.A.

•

. I"-...../

2).!! ~ modo..! sr. 1;emprocedido parra '!!!!!! malor integr!2aoJ!! !!:.
X!. cõmA·:Egreja?

Esc1.arecendo-lh.ea e faz-endo-os consc1entes que temos um.•.Deus a-
quemdevemos seguir, pois todos nós formamos ti;. grande :ram!li8i. de,
Deus. por isso ~evem.os ~os encontrar ~ Igrej)a .-:ia sabemos 'D1e -
er1sto veio emnoae do padl para :fazer ~os todos i.rmãos'.



ENTREVISTA
Sr. PREFEITO

1- Qual o produto desta região ?
Tem diversos : ,, Cana de açuear , banana , arroz , tumo , aba-

caxi ,pecuaria , ledte , feijao e milho.

2- Qual a renda que o turismo traz para a c1dade ~O tur1smo representa 60~da receita do Mun~c!p10 •• pregadono ens1no, saneamento, func1onamento de func1onar1os.

3- Q nal o índice de habitantes ?
Booo habitantes na sede
50.000 habitantes em todo o mun1cípioJ.F. a população tem mais 20.000 pessoas.

A A4- Por que e~te lugar tem o nome de Torres ? ,Delido as torres qie vemos neste lug,r : montanhas a beirama r, Torre do Farol, Torre do me10, 'e Torre do ~. tjõ\.1.
U"ü,'c\..

, , ,.,5- O numero de escolas e suf1c1ente em relaçao ao numero de habi-ta.n~es,? ,Nao e sut1cente o numero de escolas, precisamos de ma1s •

/



---

ENTREVIS~:
Sra.Dir'etora da Escola Normal,

são Domingos.

l-Qual o nÚmero de alunos nesta escola?
,~§P, alunos,

2-Quem foi o fundador da escola?Os fundadores' foram os Srs.Francisco Raupp eRuy RUSCHEL
~3-Ha !nte;nato nesta escola?

,Nao ha internato
4~Qual o námero de salas?

15 salas de aula
,5-Quais,os outros ~ursos alem do Normal?

Ginasia e Primário '
6-Qual a origem do nome da escola?A congregação Dominlcana e por isso deram o nome de são Domingoso



EliTBVISTADA: DIRETORA 00 GRUPO ESCOLAR GO-VERNADORGORGE
LACERDA

RICARDO BItI'IIO
UTRllYI.ST.ADORES: CmBE :00 IIIICKEY GILmm.TCf POLICENA

JO~L MARCOS DE OLIVEIRA
JORGELUIS DOS SANTOS
CARLOS SrLVA DA SILVA
VALDEIR FmRREIRA MEJm)ES

1- Primeire,tnente sostar!a.mos de saber S1.Yê.!.&.Q.. seu ~?

Meu nome é Naida Luia de Aguiar Pereira C"a.rva.lho.

2- Emque data foi fundado ..2.G. E. Governador Jorge La.cerda.~ quem ~ Jorse
Laoerda?

O G.E.Jorge Laoerda. foi fundado no dia 21 de junho de 1961.

Jorge Laoerda era. governador de Santa Catarina. e por ser grande amigo do
nosso governador Menegeti êste para.-lhe prestar uma homenagemdeu a êste
Grupo o seu nome.

a, N3- .!.quantos JmQ§ ..A.Sr. esta. J!il. direçao deste Grupo?

Estou na. direção do Grupo Esoolar Jorge Laoerda ha 5 anos.

4- Qual ~ matrioula atual desta esgo1&?

Para 1971 a matrioula geral desta esoola será de 511 orianças.

5- Quantos pWeBsoreB Q.esem;penham..aA.fun.!(Ões eduoatiyas neste educa.nM;riQ?

Vinte seis professôras e oinoo estágiárias.



Aproveitemos mu.J.tonas be~íssimas praças da cidade de TOrres,

pOis nos divertimos bastante nos~_·IiIÜ.EmÇ0S;l18Bgangorras J1. nos eseor-·
• • ~ o!' '"

regadores, ate ••• Onde passamos gr~de parte de nossos dias emcom-

panhia de nossas dedicadas professAras.

'-' Rrineavamos sempre em harmonia, ~ea havendo disce:rdálteila.

Todos os dias esperavam<lS ansiGsos o momento de irmos brinClar
lJ5 praça •.



Os dias que aqui. convivemos em família juntamente com nossos dire-
tores, professares e colegas, jamais serão esquecidos, pais nos propol'-
c:tona:ram:.SX'alldeS momentos de alegrias e fel.icidades, ~os possibill.tan(b
conhecer esta bel.!ss1ma c1.dade, conhecida. como a mais bela Praia Ganem

Vamos contar tudo aquil.o que vimos e aprendemos sObre êste munic~
pio.

Tbrres é 'WD,:munic~piO CJ1epossui uma área de ~>5 km~, um.cl.im.a. -
temperiído e 'WlL rêlavo que apresenta algumaa farmat;ões rochosas que' se
tornam ent potptos ~'tür;Ísticos. Jt :o,este município que inic;Ía, a Serra do -

'-N1lar, uma das maiores el.e.vaç~es de nosso Estado.
TÔrres está. l.oca:Lizado na Região do Li.taraJ., por tanto uma cida4e

baJ.neária, sendo seus, IiDti.tes ao Horte: Q. Estado_ de .San,.ta.Catarina, ao
Sul. o município de Os6rio, ao Leste o Oceano Atlântico e ao Oesteoo nrur
zp.c!piO de qam.bará do ~

TOrres conta com uma poputl.ação da· 4Ã400' halil'itantes., Sua princi--
~a.l..:ro~te~de riqueza e o TURISMO; seus principais produtos agl'ícol~ l4

""--'a, banana e a cana de açúcar. '-

PARTE DE lDTSINO:

TOrres. possui 108 escol.as pr~ias e duas eacoãas Secundárias _
O·Centro Educacional são Domingos e o Co~g:i.o Comercial. de; T3rres,.

aão dois os cursos secundários existentes na cidade: Norma:t. 22 Ci-
clo e C-ontabilidade.,

!D3rres posS\ti. nnti..tas ruas calçadas, a mais 1mportante ,. a AT~Bar-
N

ao do iio Branco que da acesso a cidade'.
"



ENTREVISTA:
RÁDIO MARISTELA

,1- Quando foi fundada esta radlo?29 de Setembro de 1959.
,2- Quais os lugares atingidos pQr esta radio?As ondas vão pelo litoral ate Cidreira ao sul eao Norte laguna.

, ••• A ,3- Ha multas solicitaçoes pelos habitantes de Torres para esta ra-dio , _
Ha bastantes solieitaçoes • Prlncipalmentes por cartas e muitas

ao vivo.
, ,

4- Em epoca de veraneio o,serviço aumenta muito naAradlo?Aumenta o trabalho em epoea de veraneio, e tambem financeiramente
,5- Por que foi dado o nome de radl0 Waristela?Porque Maristela quer dizer Estrela do Mar.


