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Nas ruas de Torres está a história esculpida em cada 

casa, em cada calçada, em cada muro, em cada monumento. 

O tempo e a modernidade podem ir aos poucos destruindo 

tudo isso, mas não poderá apagar da memória de seu povo 

se ele souber repassá-la às gerações futuras. 
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Parece ser fácil escrever um livro tendo várias colunas 

escritas durante sete anos em um jornal. Mas não é. Tive, e 

tenho, a honra de escrever a coluna “Diário a bordo”, que deu 

o nome a este livro, no jornal torrense “A Folha” dos meus 

amigos Fausto, Teresa e Guilherme Santos.  

Desde que me foi dada esta oportunidade de escrever 

sobre turismo neste jornal, me permiti, e fui autorizado, a 

escrever sobre qualquer coisa, sem nenhum tipo de censura. 

Aproveitei e soltei o verbo sobre diversos assuntos que tenho 

conhecimento e interesse.  

Então escrevi sobre administração, turismo, hotelaria, 

artes e história, sempre fundamentado em fatos e dados com 

o cuidado de destacar as fontes, costume herdado dos 18 anos 

de experiência como professor no ensino médio e na 

universidade. 

Das mais de duzentas colunas escritas, tive que 

escolher aquelas que mereceriam ficar perpetuadas em um 

livro. Assim, tive que seguir uma ideia de roteiro encaixando 

diversos assuntos em temas mais específicos, formando 16 

“gavetas” onde foram guardadas as colunas em separado. 

As “gavetas” viraram capítulos que ganharam títulos que 

melhor definiram o conjunto de colunas ali armazenados. Para 
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ilustrar estes títulos, aproveitei minha veia artística, e inseri 

diversas pinturas (colhidas nas diversas fases artísticas) que 

fizeram o acabamento necessário. 

O conceito utilizado para finalizar este livro foi uma 

divertida releitura de tudo que foi escrito durante os vários anos 

de colunista. Como alguma coisa mudou, até algumas 

convicções, eu as atualizei sem modificar sua essência. 

Boa Leitura. 
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Já vi prefeito e candidato a prefeito não acreditarem nesta verdade. 

As vezes até duvidamos, mas Torres ainda é uma cidade turística, 

sendo esta a nossa principal atividade econômica, mesmo! 

BARCO NA ILHA 
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O TEMPO E O VENTO... 

 

Para explicar o presente, devemos olhar para o 

passado, lá estarão muitas das respostas que buscamos. 

Torres não é mais a mesma já há alguns anos, vejo pessoas 

reclamarem lembrando o passado recente. Torres mudou e 

essa mudança se fez gradualmente. Lentamente Torres foi se 

modificando não só estruturalmente, mas principalmente na 

sua essência, na sua razão de existir. E o que vemos hoje é 

uma cidade sem rumo, sem objetivos claros, sem foco e talvez 

com seu futuro comprometido. 
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Torres como cidade turística nasceu do 

empreendedorismo do pioneiro José Antônio Picoral, que de 

uma vila de pescadores em meio a uma exuberante e única 

paisagem litorânea, criou um balneário aproveitando o que o 

lugar oferecia. E a partir disso fez a infraestrutura necessária 

para bem receber as pessoas que por aqui passavam suas 

férias. A pequena vila recebeu luz elétrica (gerador), água 

encanada, câmara frigorífica e esgoto, entre outras melhorias, 

e passou a ser conhecida em todo o estado e até no país como 

a mais bela praia do litoral gaúcho. Tudo fruto do trabalho de 

Picoral que através de seu empenho e de sua hospitalidade 

deu a Torres a vocação de uma cidade turística. Deu também 

à Torres o foco do público escolhido para frequentar suas 

praias: a elite, pois só ela poderia pagar por tudo o que ele 

oferecia. 

Após a era Picoral veio a SAPT com a intenção de criar 

o maior e melhor hotel do litoral e para isso contou com o apoio 

do governo estadual. A Sociedade Amigos da Praia de Torres, 

que nasceu dentro do Hotel Picoral, tomou o seu lugar no 

comando dos destinos da cidade. Com a desculpa de construir 

o maior hotel do litoral do RS (desejo do governo), a SAPT 

“ganhou” o terreno confiscado de Picoral onde ficava o salão 

de refeições do antigo hotel. Conforme contrato de doação, a 

SAPT teria que construir o hotel em menos de um ano, pois se 

isso não acontecesse, o terreno voltaria às mãos do governo, 

o que nunca aconteceria. A SAPT construiu um grande prédio 
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ocupando boa parte do quarteirão, não construiu o “grande 

hotel” sonhado pelo governo, mas deu a ele o nome de “Grande 

Hotel Torres”, que guarda até hoje. Sob a “batuta” da SAPT 

Torres teve muitas melhorias na sua infraestrutura, lazer e 

desenvolvimento. Devido a influência dos sócios amigos da 

praia de Torres a cidade recebeu, através de uma estação 

retransmissora, o sinal da TV 5 - Piratini. Teve a rede de 

energia elétrica estendida aos moradores locais, a tão sonhada 

BR 101 finalmente asfaltada e entre outras a manutenção do 

foco da cidade no público escolhido por Picoral: a elite. 

A SAPT reinou absoluta influenciando em todas as 

decisões importantes sobre os rumos da cidade até o início dos 

anos 80, quando a cidade começou a receber os turistas do 

“Prata” que chegavam aos bandos. A cidade resolveu, então, 

que era a hora de se desprender dos laços com a mãe SAPT 

e começar a andar sozinha. Isso não foi uma ideia, pareceu um 

consenso, embora não organizado. A cidade “adolescente” 

resolveu que não precisava mais de ajuda e faria tudo sozinha. 

A primeira mudança foi no foco do cliente: agora era a vez dos 

“Hermanos” (vindos da Argentina ou do Uruguai, não 

importava). A elite que frequentava a praia de Torres foi aos 

poucos vendendo suas casas e apartamentos ou apenas os 

esquecendo para fugir dos “Hermanos” que eram muito 

barulhentos e em demasia, além é claro, da decepção com a 

cidade que deles queria distância. 
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Passados alguns anos aconteceu a crise na Argentina e 

a cidade ficou sem sua principal fonte de renda e o desespero 

bateu, iniciando a caça ao turista. Serviria qualquer um, “a 

cidade está preparada para receber qualquer pessoa”. Mas 

Torres sempre foi considerada uma cidade de elite e tudo por 

aqui é mais caro que nos outros lugares, não é? Não. Mas 

apesar de não ser mais caro “todos” ainda têm essa impressão, 

fruto das ações do passado. 

Hoje recebemos jovens e idosos, ricos e nem tanto, 

enfim quem vier, e todos estão insatisfeitos: os jovens porque 

faltam shows e atividades voltadas a eles; os mais maduros 

reclamam da barulheira dos mais jovens e da falta da velha 

tranquilidade de praia de aposentados; os mais ricos reclamam 

da perda do glamour ou a falta dele; e os menos abastados 

reclamam dos preços, enfim; apesar de termos ações voltadas 

a estes públicos, sempre fica faltando algo, e acabamos não 

agradando ninguém. 

O que fazer? Devemos novamente eleger o público-

alvo. Quem queremos que venha nos visitar todos os anos, e 

não uma vez apenas? Definindo o foco, prepararemos a cidade 

para este público e o tempo fará o resto.  

Não quero dizer que não devemos deixar entrar na 

cidade este ou aquele público, apenas insisto em dizer que o 

foco, no nosso caso, é vital. Não adianta atirarmos para todos 

os lados sem acertar em ninguém, ou seja, com pouca munição 

temos que ser certeiros. Com a BR 101 duplicada (aquela que 
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nos aproximou do cliente no passado), a facilidade para os 

gaúchos irem para as praias catarinenses “duplicou”. A 

princípio pode ser uma atitude antipática, mas imitemos os 

balneários famosos que recebem todos que entram através de 

um portal onde são orientados a partir de suas necessidades e 

novamente o tempo fará o resto.  

Como no passado, cada ação (ou a falta dela) definirá o 

futuro de uma ou mais gerações. Pensemos nisso! 

 

BARCO NA ILHA 
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TURISMO EM TORRES 

 

Confirmando o chavão do jornalista Eduardo Bueno “Um 

povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-

la”. Escrevo isso porque lendo alguns livros sobre a história do 

município de Torres vejo que muita coisa se repete.  

“A política administrativa de uma cidade, que vive da 

indústria do turismo, contém nuanças bem diversas de outra 

cuja economia tenha por base a indústria diversificada ou a 

agropecuária. Nestas, a vida raramente é sacudida por 

acontecimentos sociais, têm um tranco certo, um ritmo, 

simplificando a esquematização administrativa. Nas outras, ao 

contrário, a vida é e deve ser essencialmente dinâmica, 

variada, cada ano renovada, tendo em vista a sua efêmera 
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existência fora de seus eixos normais, comumente chamada 

de temporada, quer de praia, quer de serra. Autoridades, 

comércio em geral, toda a sociedade dessas cidades, de uma 

noite para outra são jogadas fora de seus trilhos comuns, 

exigindo assim, dos seus filhos, agilidade física e mental 

superior à dos outros. Apresentar coisa nova, mostrar interesse 

em agradar e servir seus visitantes (que constituem suas bases 

econômicas) é um dever daqueles que dirigem e vivem em tais 

meios”.  

Esta crônica foi escrita em 1985 pelo escritor Francisco 

Raupp e como se vê está atualíssima. Sempre tivemos uma 

noção clara da nossa condição de vivermos basicamente do 

Turismo e isso não mudou e possivelmente não mudará nos 

próximos 30, 40 ou 50 anos. Toda a economia de Torres e do 

litoral norte do RS depende do Turismo, não podemos negar 

está marcado na história desta região. Alguns dirão que temos 

a indústria moveleira e a construção civil que modificariam esse 

pensamento de vivermos em função do verão. Mas para quem 

nós fazemos os móveis, para quem nós construímos? Não 

tenho dados claros, mas basicamente são para pessoas de 

fora da cidade, ou seja, veranistas (ou serão turistas que se 

transformaram em veranistas?). O que nos remete a questão 

da temporada descrita no texto de Raupp.  

“Faz alguns anos publiquei no Correio do Povo uma 

crônica dando uma sugestão à diretoria do Colégio Marcílio 

Dias, à época, dizendo da necessidade de se incluir no 
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currículo escolar primário do município algumas noções sobre 

como tratar os visitantes de Torres, bem como respeitar, não 

depredando suas propriedades, pois é bem mais fácil educar 

do que reeducar”. 

Ano após ano a cidade e seus moradores se preparam 

para receber os turistas e veranistas e as dificuldades 

continuam a existir, uma delas é o bem-receber citado por 

Raupp. Já naquela época ele indicou o caminho que muito 

mais tarde foi seguido, com a implantação da disciplina de 

Turismo nas escolas municipais. Esta ação tinha o objetivo de 

informar aos alunos do ensino fundamental no que consiste o 

turismo e suas implicações na vida das pessoas que vivem em 

destinos turísticos. A finalidade era formar esses alunos para 

que replicassem este conhecimento e o bem-receber aos 

familiares e amigos formando uma rede ampla e com longo 

alcance. Mas por várias dificuldades não conhecidas e também 

de operacionalização, a disciplina foi suprimida novamente do 

currículo dessas escolas.  

Está na hora de mudar esta história novamente.  

 

BARCO NA ILHA 
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CICLOS DO TURISMO 

 

“Depois de um frustrante veraneio em Tramandaí com a 

família, Picoral decidiu transformar Torres numa moderna 

estação balnear. Em 1915, após entendimentos com João 

Pacheco de Freitas, Luis André Maggi, Carlos Voges e outros 

torrenses, instalou seu balneário Picoral, agora descrito, marco 

histórico da introdução do turismo em Torres”. 

Ruy Ruben Ruschel em seu livro Torres Origens, deixa 

claro como iniciou o ciclo da cidade de Torres como balneário. 

Nesta passagem do livro Ruschel destaca Picoral como o 

primeiro empreendedor turístico, não o primeiro hoteleiro, pois 

já havia alguns hotéis na cidade. O marco é principalmente na 

ideia da criação de uma estação balnear organizada para 
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receber turistas que permaneceriam durante vários dias com 

alimentação, pouso e lazer. Muito semelhante aos resorts 

atuais. Observando a história da cidade de Torres vemos o 

início do ciclo do Balneário Picoral em 1915 seu final em 1941, 

vemos o início do ciclo da SAPT em 1936 e sua decadência em 

1996.  

“Foi a 5 de fevereiro de 1936, às 21h30min, no salão do 

Hotel Picoral, em Torres. No retorno ao passado histórico, 

visualizamos os fundadores da SAPT naquele instante de 

inspiração criadora”. 

“A SAPT cumpriu seu papel de liderança e conquistou o 

respeito de todos. Hoje, é página virada, mas jamais esquecida 

da história de Torres. [...] teve o privilégio esta gestão de 

recolocar a SAPT ao lado de Torres. Ambas estão prontas 

para, de mãos dadas, fortalecidas e embelezadas, ingressarem 

no segundo milênio”. 

Estes são trechos do livro Memórias da SAPT editado 

em 1996 nos 60 anos da sociedade.  

Novo ciclo se inicia com a chegada dos argentinos nos 

anos oitenta e a crise de 2002 na Argentina enfraquece, mas 

não fecha o ciclo, pois eles ainda frequentam nossas praias 

(porém em número muito menor do que no início do ciclo). 

Foram três grandes ciclos turísticos de mais ou menos 

40 anos entre o início, apogeu e declínio. Será 2020 o início de 

um novo e diferente ciclo?  
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Ainda há controvérsias sobre qual é o verdadeiro fundador da vila 

que mais tarde se transformaria na cidade de Torres, mas o 

primeiro morador não tenho a menor dúvida. Foi o Alferes Manoel 

Ferreira Porto! 

BARCO NA ILHA 
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O ALFERES 

 

Há duzentos anos uma capela estava sendo construída 

no alto da torre norte próximo a única passagem entre os 
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morros que ligava o Rio Grande do Sul com o resto do país. 

Construção que um ano antes, em 15 de fevereiro de 1815, 

havia sido autorizada pelo bispo do Rio de Janeiro Dom José 

Caetano da Silva Coutinho – o mesmo que coroou o Imperador 

D. Pedro I – em visita pastoral pelo Rio Grande do Sul. Esta 

capela daria o início ao povoado de Torres. 

“Ele, sua mulher Jerônima e seu filhinho Ricardo eram 

os primeiros moradores definitivos do lugar em que haveria de 

nascer a cidade de Torres. Foi a construção da capela, entre 

1815 e 1824 (ano da inauguração) o verdadeiro fator 

desencadeante, a grande causa próxima do fenômeno 

urbano”. (Ruschel) 

No dia 06 de maio de 2016 foi realizada no Centro 

Municipal de Cultura, uma cerimônia para a entrega da 

Iconografia do Alferes Manoel Ferreira Porto, o primeiro 

morador e para muitos o fundador da cidade de Torres.  

Como uma das figuras mais ilustres da cidade, o Alferes 

Ferreira Porto, teria a justa homenagem do lugar que ajudou a 

fundar. Mas havia um problema: não existia nenhuma 

fotografia do alferes. 

Foi a partir da iniciativa de Diderô Carlos Lopes - 

pesquisador e descendente do alferes - e de um grupo de 

historiadores da cidade que aconteceu a materialização do 

retrato do rosto do fundador da cidade de Torres. 

Para completar este trabalho foi necessário buscar as 

feições através de registros fotográficos das várias gerações 
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da família. E sem o recurso pouco sensível de uma 

computação gráfica, mas com um grande talento nato, o artista 

plástico Jorge Herrmann transformou traços e feições de vários 

descentes em um retrato próximo daquele que seria o rosto que 

do Alferes Manoel Ferreira Porto em sua adultez madura 

Essa iconografia foi entregue oficialmente a prefeitura 

por Diderô Carlos Lopes e o grupo de historiadores juntamente 

com um dos descendentes do alferes, o senhor Ennio Ferreira 

Porto. 

Considero este acontecimento como um marco inicial 

para a revalorização do centro histórico da cidade, que está 

principiando a partir do alferes fundador, a seguir, quem sabe, 

poderá ser a própria casa do alferes, conhecida como casa 

número um e depois todo o entorno: a igreja São Domingos já 

está quase restaurada e os próximos poderão ser a praça 

Coronel Severiano, o prédio da antiga prefeitura e os casarios 

açorianos que ainda restam. 

Assim o imêmore centro histórico da cidade, largado a 

boa vontade de alguns garis e funcionários da capina 

municipal, poderá ser restaurado e resgatado ao convívio da 

população.  

 

BARCO NA ILHA 
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A CASA ESQUECIDA 

 

A cidade de Torres, como todos sabem foi constituída a 

partir das duas ruas (a de cima e a de baixo). O alferes Manoel 

Ferreira Porto foi quem iniciou este povoamento e a sua casa 

foi à primeira a ser construída na cidade. 

“Esta moradia, em estilo colonial, já constava no núcleo 

desde o início do século XIX. Três documentos datados de 

1815 e 1816 fazem referência a esta casa, tendo como seu 

primeiro morador, o Alferes Manuel Ferreira Porto. Referida no 

livro de Auguste de Saint-Hilaire (1820), esta moradia serviu ao 

pernoite de D. Pedro I, D. Caetano da Silva Coutinho (Bispo 

que autorizou a construção da capela São Domingos) entre 

outros. No começo do século XX, essa casa foi pensão de 

veranistas, alfaiataria, casa canônica e residência de vigários”. 
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Em 1803 o sargento Manoel Ferreira Porto fora 

designado para a chefia da Guarda das Torres e fixou 

residência nesta localidade. Em 1812 foi promovido a Alferes e 

comandou a Guarda das Torres nas visitas do bispo Dom José 

Caetano Coutinho em 1815 e 1816 e na passagem do 

imperador Dom Pedro I em 1826. 

“Diz a tradição que nesse mesmo prédio teriam 

pernoitado, anos depois, Giuseppe Garibaldi durante a guerra 

dos Farrapos e Dom Pedro II em visita ao Sul. No começo do 

presente século, a casa sofreu algumas reformas e 

desempenhou outras funções: foi pensão de veranistas, 

alfaiataria, casa canônica, e residência de vigários. Por volta 

de 1930, nela morou o prefeito de Torres José Krás Borges, um 

dos líderes locais da Revolução de 1930”. 

A casa sofreu algumas alterações, mas aparentemente 

se mantém muito semelhante ao que era na sua construção. É 

uma pena que não se tenha acesso a esta casa, pois 

atualmente ela pertence a uma família que a mantém fechada 

e cercada. Embora pareçam intransponíveis, seus portões 

poderão abrir, pois a atual moradora se fez receptiva a nossa 

entrada no local.  

A igreja e seu entorno estão tombadas pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do 

Sul (IPHAE), porém a casa, diferentemente da igreja, não está 

sendo restaurada. A casa, a igreja e o entorno estão 

malcuidados necessitando de um olhar da cidade e dos seus 
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moradores. Esses prédios históricos não são casas velhas, são 

prédios cujas paredes, portas e janelas presenciaram boa parte 

da curta, mas rica história torrense. Esses prédios, um dia, 

quem sabe, ajudarão os nossos filhos a contar um pouco dessa 

história que nem nós conhecemos direito.  

Olhemos para a casa número um de Torres, a casa 

esquecida, como quem olha para uma fotografia antiga, que o 

passar do tempo desbotou, amassou e até rasgou, mas se a 

tratarmos com respeito, com cuidado e a repararmos 

certamente resgataremos seu encanto de outrora.  

 

BARCO NA ILHA 
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PRAÇAS E RUAS 

 

Rua de Cima e Rua de Baixo, simples e fácil assimilar, 

principalmente quando só existem as duas. Com o tempo 

Torres foi agregando outras ruas perpendiculares às duas 

iniciais. E, claro, alterando seus nomes em homenagens a 

diversas figuras públicas, felizmente muitas eram nativas da 

cidade.  

“A centenária ‘rua de cima’ talvez fosse a segunda via 

pública a formar-se em São Domingos das Torres. Seu 

designativo já diz que é a mais elevada do lugar, pois está 

situada no extremo norte da torre do Norte. Presentemente, o 
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histórico nome está perdido, pois a rua se modernizou para ser 

chamada ‘Rua José A. Picoral’. A ‘rua de baixo’, este seria o 

primeiro caminho (depois rua) de Torres e ligava o incipiente 

presídio à praia, em direção à Itapeva, margeando antes a 

lagoa do violão. Hoje, desgraçadamente, chama-se ela ‘rua 

Júlio de Castilhos’”. 

Este texto retirado do livro de Guido Muri, 

Remembranças de Torres, destaca a aversão do autor a 

nomes de ruas e de cidades alterados do original para 

homenagear figurões que nada tenham com a comunidade. E 

como bem lembra Muri “...pretende resgatar um pouco da 

vivência da comunidade de São Domingos das Torres, ou pelo 

menos provocar a ira de muitos e o aplauso silencioso de 

poucos, silencioso apenas, porque no Brasil a cultura tem 

escasso veículos de expressão”. 

A praça dos cavalos é uma das antigas, mas ainda 

lembrada pelos habitantes com mais de 35 anos, hoje 

conhecida como “As quatro praças” ou “Praça João Neves da 

Fontoura”. Muri também lembra o famoso nome. 

“A ‘Praça dos cavalos’, de nome tão sugestivo, situa-se 

na lateral da rua Joaquim Nabuco, prendendo-se a origem do 

seu designativo à presença, ali, de cavalos encilhados, prontos 

para montar e passear desajeitadamente, na tentativa de imitar 

os antigos gaúchos: era a grande aventura do veranista, até 

muitas vezes perpetuada em foto, como um centauro guasca 

no seu ginete. Pois o sugestivo nome foi surripiado pela 



 
 

31 
 

incultura; e o logradouro se chama ingloriamente Praça João 

Neves da Fontoura”. 

Felizmente ao ler os diversos livros sobre Torres e sua 

história identifico, de forma inversa, nomes de ruas que passo 

diariamente, hoje sabendo quem estas pessoas foram e o que 

fizeram pela cidade. O que não posso dizer de muitas outras 

ruas e praças da cidade, que embora conhecendo “os figurões” 

sei que nada significaram para a cidade ou região. As ruas 

Alferes Manuel Ferreira Porto, Coronel Pacheco, Élcio Lima, 

Moysés Camilo de Farias, Padre Lomônaco (não Lamônaco 

como está na placa), José Picoral, Sirilo Sartori, Alfiero 

Zanardi, entre outras, divergindo um pouco de Muri, considero 

que foram belas homenagens a cidadãos torrenses e pioneiros 

em seus ofícios. 
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A quase bicentenária igrejinha em cima da torre norte já assistiu 

a existência de várias gerações de torrenses, com a restauração 

concluída, certamente assistirá a vida de outras tantas! 

BARCO NA ILHA 
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A IGREJINHA DA VILA 

 

“A nave é única, com grandes janelas ogivais, piso de 

ladrilhos com desenho geométrico e bancadas rústicas. Na 

frente, junto à capela-mor, dois altares laterais de madeira, de 

talhe despojado, mas com majestosas imagens do Sagrado 

Coração de Jesus à esquerda, e da Virgem Maria, à direita, em 

mau estado de conservação. Passando adiante entra-se na 

capela-mor, despida de adornos, mas com belas estátuas de 

São Pedro, São Francisco de Assis e Santo Antônio sobre 

suportes de madeira a pender das paredes. A imagem de São 

Domingos foi doada pelo Imperador Dom Pedro I, quando 

esteve na cidade de passagem. O altar-mor, tem um desenho 

praticamente esquemático, reduzido a duas traves verticais 



 
 

34 
 

suportando um frontão mínimo em volutas que arrematam em 

pequeno florão, emoldurando um crucifixo bastante expressivo. 

Em ambos os lados, há capelinhas com outras imagens. O teto 

da igreja é antigo, todo em madeira com caibros aparentes. Os 

lustres de ferro forjado são provavelmente obra 

contemporânea, mas casam bem com o estilo geral da 

decoração”. 

A igrejinha que ajudou a criar a vila de Torres pede sua 

mão. 

As primeiras mãos que ajudaram a pequena capela a 

começar a ser erguida em 1815 foram a do Bispo Coutinho e 

do alferes Manoel Ferreira Porto. As mãos que a ergueram 

literalmente foram de presidiários e de moradores da vila.  

Em 25 de Outubro de 1824 algumas mãos a 

inauguraram como Matriz da vila. A mão do Padre Lômonaco 

ergueu a única torre. Outras mãos a reformaram por várias 

vezes e ainda outras a tombaram como Patrimônio Histórico do 

Estado do Rio Grande do Sul, em 03.02.1983. A mão da 

natureza e a mão pesada dos anos a danificaram a ponto de 

interdição. 

Agora ela pede a sua mão. 

Algumas mãos estão restaurando a Matriz desde o dia 

22 de agosto de 2011, e da ação destas mãos foram 

executadas a drenagem interna, larga e profunda, e boa parte 

da drenagem externa, o cinto de concreto armado contornando 

e interligando toda parte superior das paredes, o madeiramento 
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totalmente novo, em madeira de lei imunizada, a cobertura em 

alumínio sobre o madeiramento novo na nave maior e nas 

sacristias, a reposição das telhas coloniais sobre a nave maior, 

cortes e ajustes; a remoção dos entulhos provenientes da 

drenagem, do rebaixamento do piso e das telhas podres ou 

danificadas.  

A igreja precisa de mais mãos além das que já foram 

estendidas. 

Mãos estendidas em forma de patrocínios e doações de 

empresas e de particulares em favor deste patrimônio histórico, 

artístico e cultural serão bem-vindas. Agora falta pouco.  

“Você com certeza bem conhece a singela ermida do 

outeiro! Sabe que ela, como uma irmã gêmea do Morro do 

Farol, diferencia a nossa cidade das outras. Ela alegra e eleva 

a espiritualidade do turista. Ela respeita a crença religiosa dos 

que a visitam”. 

 

BARCO NA ILHA  
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AS ÁRVORES E A IGREJA 

 

“Outro problema a que não podíamos ficar indiferentes 

era o da arborização da cidade. Neste sentido, obtivemos da 

Secretaria da Agricultura que fosse designado um dos seus 

técnicos especializados em parques e jardins para, em 

colaboração com a prefeitura municipal, dar início a 

arborização de nossas ruas. Esse trabalho teve início no ano 

findo e infelizmente não pode ser concluído devido às 

condições adversas do tempo e à falta de mudas em número 

suficiente. Estamos certos que, no próximo inverno, esse 
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trabalho será continuado e é de se esperar que no próximo 

veraneio já possamos ver todas as ruas e avenidas ostentando 

mudas de essências diversas” 

Não, não é atual este texto. Ele foi retirado do relatório 

de gestão do então presidente da SAPT o senhor Arno Albert 

escrito em 1952. 

Não é novidade então a falta de árvores em nossa 

cidade, principalmente em suas praças. É inacreditável (ou 

seria inaceitável) uma praça sem árvores (sim no plural). 

Torres possui diversas praças e a maioria não tem árvores. 

Torres, desde sua criação sempre teve este problema. 

No início porque as árvores não vingavam por causa da areia 

da praia e mais recentemente por causa dos cortes de árvores 

exóticas.  

Neste mesmo relatório, sessenta anos atrás. 

“Colaborando com as senhoras encarregadas de 

angariar recursos para a reconstrução da Igreja local, temos 

oferecido o nosso salão de festas para a realização de festivais 

beneficentes e neles tem colaborado esposas e filhos de vários 

sócios”. 

Passamos novamente por reformas na Igreja São 

Domingos só que desta vez é uma restauração que por sua 

natureza é bem mais complicada e por isso demorada. A busca 

por recursos continua, guardadas as devidas proporções, 

novamente esperamos ajudas externas, não só dos sócios da 
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SAPT, mas também de empresas que se enquadrem nas leis 

de incentivo à cultura e se disponham a auxiliar a igreja. 

 

BARCO NA ILHA 
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TURISMO RELIGIOSO? 

 

“Nos tempos atuais, o Turismo Religioso é um dos 

segmentos que mais cresce no mundo, principalmente no 

Brasil, envolvendo toda sua economia, cultura, políticas sociais 

e ambientais de um destino turístico. O Turismo Religioso faz 

parte do turismo cultural onde o turista adquire novos 

conhecimentos através de manifestações religiosas, 

arquitetura de igrejas e museus sacros. É um tipo de segmento 

turístico que envolve um grande movimento de pessoas, que 

se deslocam de seu local de origem motivados pela fé para 

outro destino permanecendo alguns dias gerando assim renda 

local, pois esses turistas religiosos, romeiros e peregrinos são 

consumidores de bens e serviços”.  
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Fiquei espantado com a ideia de Turismo Religioso em 

Torres. De onde teria saído esta ideia? Pensei talvez inspirado 

no município vizinho, Dom Pedro de Alcântara, com sua Gruta 

de Nossa Senhora de Fátima e seu pequeno complexo 

religioso. Ou talvez no caminho da santinha aos pés do morro 

do Farol, ou ainda nas igrejas da cidade, a matriz São 

Domingos, que é sem dúvida um belo patrimônio 

histórico/cultural (e que infelizmente está “ainda” sendo 

restaurada) e a igreja Santa Luzia (totalmente desfigurada da 

estrutura original) embora com pouco valor arquitetônico ou 

histórico. 

Não conheço as estatísticas (se é que elas existem) 

sobre a demanda de turistas a Torres por motivo religioso. Se 

alguém vem para a cidade apenas para visitar algum destes 

atrativos citados acima eu desconheço. Alguém pode dizer que 

as pessoas visitam estes atrativos, sim visitam, mas não vêm 

a Torres para isso, o fazem (quando o fazem) por já estarem 

aqui. 

“O Turismo Religioso é muito ampliado a diversas 

religiões, aonde o mais forte deste segmento prevalece o 

catolicismo. Existem outros atrativos que mobilizam milhares 

de pessoas através de outras religiões como, a festa de 

Iemanjá que acontece em diversas partes do Brasil atraindo 

milhares de turistas religiosos do mundo inteiro, visitas à 

terreiros de Candomblé, umbanda e cultos evangélicos”. 
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Pode ser então, devido às festas que ocorrem na cidade 

no dia 02 de fevereiro: Iemanjá, na madrugada, ou Nossa 

Senhora dos Navegantes, à tarde. Ou quem sabe a festa do 

padroeiro de Torres: São Domingos.  

Com todo o respeito a essas festas, mas isso não 

configura um turismo religioso. Para tal precisaria envolver o 

deslocamento de grande quantidade de pessoas e elas teriam 

que ficar por mais tempo na cidade, não apenas um dia, ou 

horas como ocorre nestes eventos. Eles poderão ser quem 

sabe, o embrião para num futuro ainda bem distante, 

pensarmos em turismo religioso. 

Penso que qualquer forma utilizada para atrair turistas 

para nossa cidade é bem-vinda, não estamos numa posição 

cômoda de escolha. Porém temos tanto ainda a fazer em 

relação ao nosso principal turismo (de sol e mar) que não 

podemos perder o foco e “atirar para todos os lados com pouca 

munição”. Após ainda teríamos o turismo de Eventos (muito 

mais latente e possível) para então pensarmos em outros tipos 

de turismo. 

“O Brasil conta com diversos eventos religiosos, 

procissões, encenações, devoções populares, festas de 

padroeiros, encontros religiosos, locais de grande valor 

espiritual, templos e igrejas tombadas pelo patrimônio histórico 

cultural e cidades históricas, como Salvador/BA, 

Congonhas/MG, Mariana/MG e Ouro Preto que recebem 
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milhares de turistas motivados pela fé. Fazendo um país 

repleto de peregrinações, romarias e muitas visitas”.  

Vamos, por enquanto, fazer o que sabemos (embora 

ainda não o suficiente) para depois, com mais experiência, 

“navegarmos por outros mares ainda não navegados”. 

 

BARCO NA ILHA 
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MATRIZ SÃO DOMINGOS 

DAS TORRES 

 

No Sábado, dia 08 de abril de 2017, tivemos de volta a 

nossa igreja Matriz. É, a velha igrejinha da vila voltou à ativa, 

revigorada e perto de completar seus duzentos ‘aninhos’. Ainda 

que os mais de 2 milhões investidos também tenham servidos 

para restaurar as imagens dos santos em madeira e todo o 
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mobiliário, o entorno da igreja não entrou nesta empreitada. Ele 

está num estado deplorável, árvores caídas, bancos 

quebrados, falta de iluminação, lixo acumulado, escadarias aos 

pedaços, enfim, o caos. É uma pena que não se possa entregar 

uma restauração total: igreja e entorno. Se ficarmos apenas 

com a restauração da igreja, em breve, devido ao abandono da 

área, teremos pichações, depredações e todo o tipo de 

agressão a este patrimônio da cidade. Ali não há segurança, 

principalmente no período de baixa temporada. A iluminação é 

muito precária, sendo um ‘prato cheio’ para os vândalos de 

plantão. Então, vamos aproveitar este belo trabalho da 

restauração da matriz e estendê-lo para todo seu entorno o 

mais breve possível.  

Existe uma descrição do interior da igreja Matriz São 

Domingos no passado não muito remoto... 

‘‘A nave é única, com grandes janelas ogivais, piso de 

ladrilhos com desenho geométrico e bancadas rústicas. Na 

frente, junto à capela-mor, dois altares laterais de madeira, de 

talhe despojado, mas com majestosas imagens do Sagrado 

Coração de Jesus à esquerda, e da Virgem Maria, à direita, em 

mau estado de conservação. Passando adiante entra-se na 

capela-mor, despida de adornos, mas com belas estátuas de 

São Pedro, São Francisco de Assis e Santo Antônio sobre 

suportes de madeira a pender das paredes. A imagem de São 

Domingos foi doada pelo Imperador Dom Pedro I, quando 

esteve na cidade de passagem. O altar-mor, tem um desenho 
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praticamente esquemático, reduzido a duas traves verticais 

suportando um frontão mínimo em volutas que arrematam em 

pequeno florão, emoldurando um crucifixo bastante expressivo. 

Em ambos os lados, há capelinhas com outras imagens. O teto 

da igreja é antigo, todo em madeira com caibros aparentes. Os 

lustres de ferro forjado são provavelmente obra 

contemporânea, mas casam bem com o estilo geral da 

decoração. ’’ 

 

 

 

  



 
 

46 
 

 

Das lágrimas da índia Ocarapoti surgiram suas águas e do violão 

do amado, seu contorno! Linda e bucólica, a verde lagoa, está 

incorporada ao cotidiano da cidade desde seu início. 

BARCO NA ILHA  
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A LENDA DA LAGOA 

 

“Deus nos livre que rodeiem a lagoa com uma avenida 

asfaltada, destinada a altas velocidades. Quando muito, só 

ruas tranquilas com pavimento adequado à natureza e 

alamedas para pedestres. Afastem dela os espigões. Salvam-

na da poluição, dos esgotos, dos óleos e dos petróleos. Deem-

lhe vida: peixes, aves, biguás, capivaras como outrora”. 
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Hoje a Lagoa do Violão está incorporada ao espaço 

urbano não da forma como esperava Ruschel, apesar de 

algumas intervenções grotescas como o Ginásio da Lagoa 

(hoje felizmente removido). O passeio em volta dela, a 

iluminação, o início de uma despoluição (retirada do excesso 

de aguapés), a metade da rua que a circula com pavimento 

adequado (a outra parte é asfaltada), a construção de uma 

ponte funcional (embora com pouco cuidado arquitetônico), 

enfim, tivemos modificações boas e ruins. 

“Quase ao pé do monte estende-se, paralelamente ao 

mar, um lago de águas tranquilas e cercadas de altas 

ciperáceas; do outro lado, crescem matas em terreno plano. À 

direita veem-se ainda areais puros e, por fim o horizonte, 

limitado pela grande cordilheira, cujo cimo forma um imenso 

planalto”. 

O fato é que após ser desprezada por muitos anos, a 

lagoa foi lembrada e começou a fazer parte da “Torres 

Moderna” e não apenas da “Torres Antiga”. Esta descrição 

acima foi extraída do livro de Saint-Hilaire que vislumbrou a 

Guarda de Torres em sua passagem no dia 4 de junho do ano 

de 1820. A lagoa estava descrita como integrante ativa da 

“Torres Antiga”. 

Há mais ou menos 40 anos ao redor da lagoa só existia 

banhado, mosquito (ainda tem muito), um ou outro jacaré do 

papo amarelo remanescente(s) e algumas árvores. Era a 

década de 70 e a cidade crescia em direção ao mar e ao rio 
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Mampituba. Este recanto da cidade estava quase intacto, a 

mão do homem ainda não tinha modificado a sua aparência 

bucólica. Pelo que se sabe a Lagoa do Violão, antes apenas 

conhecida como Lagoa das Torres ou Lagoa da Vila, sofreu 

alterações no seu aspecto original quando por volta de 1940 

foram secados os banhados próximos à Guarita pelo Serviço 

Nacional da Malária. Mais tarde recebeu novos contornos, 

desta vez pelo serviço de saneamento (D.N.O.S.). Esta última 

intervenção deu a ela este formato que lembra um violão. 

Há também uma linda lenda que conta o motivo deste 

formato. Diz a lenda que um loiro marinheiro português 

naufragou na costa torrense e se salvou boiando com auxílio 

de seu violão. Ocarapoti (Flor Campestre), índia filha do 

cacique o resgatou e levou para fazer parte da tribo dos carijós. 

Ocarapoti se apaixonou pelo português violeiro, chamado pela 

tribo de Puiara (Dono do som), e passou a viver com ele. Mas 

a tribo tinha seus costumes, e o violeiro deveria ser sacrificado 

e comido em uma cerimônia, pois todos acreditavam que com 

isso absorveriam na alma os seus atributos musicais. Após a 

cerimônia Ocarapoti, ao chorar a morte de seu amado Puiara, 

derramou tantas lágrimas que encheu uma depressão que 

formou a lagoa. Lembrada pelos torrenses, Ocarapoti, hoje 

repousa em forma de uma estátua na margem sudeste da 

lagoa, na praça dos escoteiros. Um pouco malcuidada, assim 

como a praça (ou as praças da cidade), mas em pé. 
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Esta lenda é apenas uma de tantas outras que temos na 

cidade e que poderiam ser mais bem exploradas 

turisticamente. A lenda do homúnculo da guarita, a lenda do 

sequilho, a lenda do tesouro da guarita, a lenda das furnas do 

diamante, a lenda da fada da guarita, entre outras que 

poderiam render alguns atrativos a mais para a cidade, 

oferecendo mais opções de passeios e permanência dos 

turistas. Assim como a Lagoa possui esta estátua, que aguça 

a curiosidade dos turistas e moradores, outros lugares 

poderiam, com base nas lendas, serem melhor estruturados e 

até preparados para abrigar novos monumentos em prol da 

cultura e do turismo. 

“Nas noites calmosas, permitam que os sapos pranteiem 

Ocarapoti e seu amado Puiara. Devolvam-na à natureza, 

quanto melhor possível. Não para nós, mas para todas as 

gerações”. 

É também o meu desejo. 

BARCO NA ILHA 
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A LAGOA DA VILA 

 

Uma lagoa no centro de uma cidade sempre foi e será 

um belo atrativo turístico, porém esta mesma lagoa em uma 

cidade como Torres, será um atrativo secundário. 

Vou explicar. Ninguém, repito, ninguém viria a Torres 

para ver uma lagoa. O mar já é um atrativo suficiente para fazer 

com que alguém saia de sua cidade e chegue até aqui. Mas 

Torres tem mais que isso. Torres tem as famosas falésias, 

atrações suficientes para trazer muita gente para cá. 

Como o assunto aqui é a lagoa e não as falésias, vamos 

a ela. 

O criador caprichou neste canto nordeste do Rio Grande 

do Sul que lembro daquela brincadeira antiga com as outras 

praias onde dizem que Deus quando estava criando as praias 

catarinenses cansou tanto com tantos recortes que quando 
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chegou no Rio Grande do Sul, só caprichou em Torres e o 

restante ele fez apenas um grande traço. Brincadeiras à parte, 

com tanta beleza nesta cidade, a lagoa tem o papel de 

complementar, enriquecer o que já é muito bom. 

Diz Ruschel em seu livro Torres tem história, que a lagoa 

pode ter nascido do represamento das águas interiores quando 

da formação das restingas de praia, e possivelmente venha a 

ser um pedaço do próprio rio Mampituba que desaguava no 

mar através da praia da cal ou talvez da torre sul. 

Lá atrás, em 1820, nos primeiros escritos que se tem 

sobre Torres já se falava da pequena lagoa da vila. Auguste de 

Saint-Hilaire, em seu livro Viagem ao Rio Grande do Sul, a 

descreveu da seguinte forma: 

“Quase ao pé do monte estende-se, paralelamente ao 

mar, um lago de águas tranquilas e cercadas de altas 

ciperáceas, do outro lado há matos que crescem em terreno 

plano”. 

Jean Baptiste Debret a retratou nos anos em que morou 

no Brasil entre 1816 e 1831. No quadro, Debret retrata a uma 

cena bucólica com poucas casas, a igreja São Domingos 

(indicando que a data desta pintura deva ser entre 1824 e 

1831), a casa do Alferes no alto do morro e abaixo em azul 

claro, a lagoa da vila. Cercada de muito verde contrastando 

com o azul violeta dos morros da serra geral. 

Até então seu nome era lagoa das Torres e continuou 

sendo até 1940, quando foram secados os banhados próximos 
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à Guarita pelo Serviço Nacional da Malária e a lagoa começou 

a ganhar o contorno próximo do atual. Dez anos mais tarde, o 

DNOS (Departamento Nacional de Obras de Saneamento) 

comandado pelo Engenheiro Maia Filho, terminou o 

saneamento no entorno da lagoa dando definitivamente o 

contorno semelhante a um violão, o que acabou definindo o 

seu nome. 

Até hoje a lagoa do violão sofreu várias interferências 

tanto do município quanto de seus moradores do entorno. Ela 

ficou ainda mais próxima dos moradores a partir da construção 

da rua que a envolve. De um lado pedra de concreto e de outro 

asfalto. Ganhou ponte de concreto, paisagismo, calçada, 

ciclovia e luminárias para passeios a noite. Pedalinhos, 

caiaques e outras modalidades aquáticas preenchem suas 

águas. Restaurantes, padaria e comércio diversificado 

complementam um cenário imprevisto por muitos dos seus 

moradores, que no máximo buscavam um peixe para seu 

almoço há menos de 50 anos. 

Minha mulher lembra que há mais ou menos 30 anos ela 

e sua família vieram passar férias em Torres em uma casa 

próxima ao Colégio São Domingos e resolveram atravessar 

uma precária ponte de madeira que ligava uma margem da 

lagoa ao “outro lado”. Nesta travessia encontraram um 

pescador e este perguntou o que eles iam fazer do “outro lado”, 

pois lá só havia banhado. Eles não ouviram o pescador e foram 

adiante. Chegando lá constataram que o pescador tinha razão: 
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só havia banhado. Anos depois o banhado já havia ganho uma 

rodoviária, um grande supermercado e um hotel - o da sua 

família -  entre tantos outros comércios que se espalharam por 

esta área antes alagada. E a cidade turística começou a olhar 

para este “outro lado” até então esquecido ou relegado a 

segundo ou terceiro plano, hoje área essencial para a cidade. 

Atualmente a lagoa se transformou em um excelente 

complemento ao atrativo principal da cidade. Embora não deixe 

de ser um produto turístico pronto, a lagoa ainda carece de 

melhorias. Me parece que a lagoa do violão não é adotada 

pelos moradores e turistas, há poucos lugares para se sentar 

e aproveitar sua beleza em dias ensolarados ou os reflexos do 

pôr-do-sol em suas águas. Talvez a praça que está em 

construção no lugar do antigo ginásio de esportes, faça esse 

papel, espero que sim. 

Porém, tudo isso ficaria muito mais agradável com uma 

simples atitude: limpar e conservar suas águas. 
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Fotografias dormem esquecidas em velhos álbuns, assim como 

antigas aquarelas em algum canto de grandes museus. 

Desgastados cartões postais são rascunhos das paisagens de agora. 

Sonolentos, acordamos e gritamos suas existências. 

BARCO NA ILHA 
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O VOO DA URUCUERA 

 

“No amanhecer a cidade era apenas um pequeno 

povoado surgido a partir de um forte construído para a defesa 

da Província. A tarde do tempo se encarregou de transformá-

la em um grande e tradicional balneário. O anoitecer fez dela 

um respeitado polo turístico do estado do RS. 

A história construída nesses longos anos é a fonte de 

inspiração para este voo, o voo da Urucuera. 
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A noite tudo é mais bonito, a moldura das luzes realça a 

beleza das coisas. Paisagens, monumentos, casarios, relíquias 

que fizeram e fazem parte da história ganham novos contornos. 

A noite esconde segredos, promove sombras, cria lendas. A 

noite é da Urucuera, ave noturna em guarani, Urucuera que 

tudo vê não importando a ausência de luz. Por isso ela foi 

escolhida como modelo, tendo a energia de mostrar o passado 

da cidade com a clareza do presente. Seu voo representa o 

movimento contínuo da busca da preservação do passado para 

a garantia do futuro. 

Enquanto muitos dormem para o passado, nós gritamos 

sua existência e voamos para lembrá-lo. Voa Urucuera”! 

O texto acima faz parte do Roteiro Turístico Histórico 

Cultural “O Voo da Urucuera” que acontece a noite pelas ruas 

do núcleo histórico da cidade de Torres. Um passeio com cinco 

paradas (chamados de pousos) onde são contadas algumas 

lendas, histórias e fatos ocorridos na cidade de Torres ao longo 

dos anos. Estes fatos e lendas seguem uma linha de tempo na 

história que parte de antes de 1500 e vai até 1950. Cinco 

personagens participam deste passeio conduzindo e 

conversando com os participantes, são eles: a Fada da 

Guarita, o General Diogo Funck, o Coronel Pacheco, José 

Antônio Picoral, e a neta do maestro Antônio João Ramos. Este 

roteiro pode acontecer também na forma mais expositiva em 

ambiente fechado, quando as condições de tempo e 
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temperatura não favorecerem (inverno gaúcho), neste caso no 

Centro Municipal de Cultura. 

A atividade turística passa necessariamente pela 

questão da cultura local e regional, compreendendo suas 

peculiaridades, admirando sua complexidade e estimulando a 

participação da comunidade. O fundamento do turismo cultural 

é o elo entre o passado e o presente, o contato e a convivência 

com o legado cultural, com tradições que foram influenciadas 

pela dinâmica do tempo, mas que permaneceram; com as 

formas expressivas reveladoras do ser e fazer de cada 

comunidade.  

O turismo cultural abre perspectivas para a valorização 

e revitalização do patrimônio, do revigoramento das tradições, 

da redescoberta de bens culturais materiais e imateriais, 

muitas vezes abafadas pela concepção moderna. Esta forma 

de turismo justifica, de fato, os esforços que tal manutenção e 

proteção exigem da comunidade humana, devido aos 

benefícios socioculturais e econômicos que comporta para 

toda a população implicada.  

A história contada e o turismo numa mesma linha de 

pensamento se completam, apesar de suas diferenças 

estruturais, ambos têm vínculos muito estreitos. Na Europa 

este tipo de turismo é o mais explorado, pois o passado convive 

harmoniosamente com o presente. Castelos, muralhas, igrejas 

e ruínas todos fazem parte da história e atraem pessoas de 

todos os cantos do mundo, e a cidade de Torres poderia se 
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valer de mais este potencial turístico. Ruschel (2004) fala em 

seu livro que Torres tem um turismo diferente de mar e 

paisagens, mas que não deveria se contentar apenas com isso 

devendo criar outras condições culturais para aumentar o 

contingente de atrativos.  

E é isso que está sendo feito, tendo iniciado com o 

roteiro “Na Trilha do Tempo” e continuado com o “Voo da 

Urucuera”. Estes dois roteiros são partes de uma engrenagem 

maior que é a cultura local. Eles têm o intuito de disseminar o 

apreço pelo patrimônio histórico cultural da cidade, recrutando 

simpatizantes à causa e multiplicadores de ações favoráveis à 

manutenção de prédios, monumentos e lendas locais.  

Por se tratar de uma forma diferente de mostrar a 

história e cultura de um povo, necessita de pesquisa com base 

científica para ser operacionalizado. Pesquisas bibliográficas 

ou resgate através da história oral poderão aos poucos agregar 

novos personagens históricos aos roteiros que são contínuos 

na sua função de resgatar, divulgar e preservar... 

Enquanto muitos dormem para o passado, nós gritamos 

sua existência e voamos para lembrá-lo. Voa Urucuera! 

 

BARCO NA ILHA 
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TORRES EM AQUARELAS 

 

Torres sempre teve uma linda paisagem vista de 

qualquer ponto da cidade e como passagem de viajantes do 

Brasil e do mundo, inspirou diversos artistas ao longo dos anos. 

Esses artistas pioneiros deixaram belas obras de arte que 

ajudaram a perpetuar imagens históricas da cidade. 

Em 1920 o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, 

não pintou a paisagem, mas a descreveu muito bem. 

Chegando a Torres em 4 de junho de 1820 relata: 

“Sempre areia e mar. Enquanto nos dias anteriores só 

avistávamos uma praia esbranquiçada que se confundia com 

o céu na linha do horizonte, hoje, ao menos, deparamos dois 
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montes denominados Torres, porque realmente avançam mar 

adentro, como duas torres arredondadas”. 

Seis anos depois passou por estas paragens Jean-

Baptiste Debret (1768-1848) um pintor, desenhista e professor 

francês que integrou a Missão Artística Francesa (1817), que 

fundou, no Rio de Janeiro, uma academia de Artes e Ofícios, 

mais tarde Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou. 

Quando voltou à França (1831) publicou o livro Viagem 

Pitoresca e Histórica ao Brasil (1834-1839), documentando 

aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no 

início do século XIX.  

Debret deixou em solo brasileiro três belas aquarelas de 

Torres, que na sequência vou mostrá-las. 

A primeira, deve ter mais ou menos 10x30 cm e mostra 

os três morros que praticamente estão dentro do mar, e entre 

os dois morros do centro aparece a pequena guarita. No fundo 

se vê o verde das matas com uma linha de montanhas ao fundo 

amarelado do céu.  

As aquarelas de Debret parecem realmente interpretar 

a descrição de Saint-Hilaire ... 

“Para as bandas do Oeste, recomeçamos a avistar a 

grande cordilheira que há muito tempo não víamos. Cerca de 

uma légua daqui, encontramo-nos à margem do rio Mampituba 

(pai do frio), que, atravessando a praia, se lança no mar, após 

separar a Província de Santa Catarina da Capitania do Rio 

Grande; passamo-lo do mesmo modo que o rio Araranguá”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1768
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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Na segunda aquarela, com as mesmas dimensões da 

anterior, Debret retrata uma cena comum naquela época, a 

dificuldade da travessia do rio Mampituba. Naquela época a 

ligação do rio com o mar não era fixa e isso era um grande 

empecilho na entrada norte de Torres.  

O naturalista Saint-Hilaire também descreve a entrada e 

a guarde de Torres desta forma: 

“É também à guarda de Torres que se paga o pedágio. 

Continuando a viagem, chegamos aos montes que têm esse 

nome; um relvado muito rente ao chão, um pouco mais elevado 

que a praia, estende-se à beira-mar, acima do monte que fica 

mais ao norte”. 

A terceira aquarela (10x30 cm) revela Torres em 1826: 

a casa do alferes (a esquerda), no centro a igreja, retratada dos 

fundos (talvez escondendo a sua frente inconclusa), a direita 

está um portão que representava a entrada da cidade. 

As três aquarelas fazem parte do acervo do museu 

Castro Maya no Rio de Janeiro. 

Outros artistas que passaram por Torres e também a 

retrataram com beleza e detalhamento. Um deles foi Herrmann 

Rudolf Wendroth, um mercenário e artista plástico alemão que 

veio para o Brasil em 1851, contratado para lutar na Guerra 

contra Rosas. Chegou ao Rio Grande do Sul por mar, dali 

seguiu em viagem por diversas partes do interior do estado, 

fixando em aquarelas e desenhos os tipos humanos locais e a 

paisagem urbana e natural, num documento visual precioso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercen%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1851
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_Rosas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_Rosas
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daquela época, executado com grande sensibilidade estética e 

por vezes mostrando uma veia satírica. Faleceu em torno de 

1860. Nos deixou a aquarela descrita como “Penedos de 

Torres (1852) no fim da província de São Pedro do Rio Grande 

do Sul”. A aquarela de Wendroth retrata duas das torres ao 

amanhecer, destacando a torre sul e a guarita como tema 

central e uma pequena parte da torre do meio.  

Tal qual Wendroth, Francis Pelichek, retratou Torres 

mostrando parte da vila de pescadores da forma que era em 

1927, em uma aquarela sobre papel (32,5 por 41,5 cm). Francis 

Pelichek nasceu em Praga no ano de 1896 e faleceu em Porto 

Alegre em 1937. Foi um pintor, desenhista e professor ativo em 

Porto Alegre no início do século XX. Chegou ao Brasil por volta 

de 1920, naturalizando-se brasileiro. Lecionou no Instituto de 

Belas Artes da UFRGS de 1922 até sua morte. Suas obras são 

encontradas nos acervos do Centro Cultural APLUB, da 

Pinacoteca Aldo Locatelli, da Pinacoteca Barão de Santo 

Ângelo, do MARGS e do MASP, assim como em coleções 

particulares. 

Depois dos pioneiros, Torres continuou sendo retratada 

através de pinturas por artistas de diversas partes do Brasil e 

do mundo e também por artistas locais que através de um 

movimento artístico souberam valorizar a paisagem e os 

talentos da terra. 

BARCO NA ILHA 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/1920
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Artes_da_UFRGS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Artes_da_UFRGS
https://pt.wikipedia.org/wiki/APLUB
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OS CARTÕES-POSTAIS 

 

Quem é que não se valeu de um cartão-postal para dizer 

que está ou esteve em algum lugar? A resposta para esta 

pergunta há 40 anos era: todo mundo! 

Hoje quase ninguém utiliza este meio. O facebook, 

twitter, instagram e outras redes sociais fazem esse papel 

instantaneamente, diferentemente do cartão-postal que levava 

o tempo necessário para transitar fisicamente entre os dois 

pontos: partida e chegada. 

É, mas o cartão-postal teve seus tempos áureos! Ah, 

para quem não sabe, não lembra ou não ligou o nome à 

pessoa... o cartão-postal, bilhete-postal ou simplesmente 

postal, de acordo com os Correios, é uma simplificação da 

carta. Trata-se de um pequeno retângulo de papelão fino, com 

a intenção de circular pelo Correio sem envelope, tendo uma 

das faces destinada ao endereço do destinatário, postagem do 
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selo, mensagem do remetente e na outra alguma figura. 

Credita-se ao austríaco Emmanuel Hermann, professor de 

Economia na Academia Militar de Viena, a criação do cartão-

postal, ele publicou um artigo intitulado “Acerca de um novo 

meio de correspondência”, sugerindo às autoridades de seu 

país o uso postal de cartões abertos. A sugestão foi 

regulamentada em 1º de outubro de 1869, e o sucesso foi 

imediato. 

Esclarecido do que se trata, vamos ao tema desta 

coluna que é mostrar alguns dos cartões-postais “torrenses” 

que fizeram parte do desenvolvimento do turismo da cidade. 

Todos sabem que o turismo em Torres surgiu a partir da 

implantação do Balneário Picoral e que o marketing desse 

empreendimento foi criado pelo próprio Picoral, mas o que 

poucos sabem é que ele foi um excelente “marqueteiro”. Além 

de produzir um completo produto turístico (o hotel), soube 

muito bem promovê-lo. Um dos instrumentos utilizados para 

isso foi o cartão-postal. 

Os cartões-postais impressos naquele período tinham 

uma temática variada e não se restringia a paisagens ou locais 

de interesse turístico. As revistas e jornais da época não 

possuíam meios técnicos para a publicação de imagens em 

grande quantidade; dessa forma os postais supriam essa 

necessidade. 

Os primeiros cartões-postais que tem Torres como tema 

que se tem notícia foram confeccionados a mando de Picoral 
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entre os anos 1915 e 1941. Com a clara intenção de divulgar o 

lugar em que estava o seu hotel, Picoral editou uma série 

colorida, reproduzindo quadros do pintor italiano Vicenzo 

Cervasio. Estes cartões-postais pintados tinham como tema 

alguns pontos turísticos da cidade como: o portão, a guarita, a 

furna do diamante, a torre do meio, a ilha dos lobos, a lagoa, a 

torre do Norte e a praia da cal. Destes eu tive acesso apenas 

ao da ilha dos lobos e o da furna do diamante. O cartão-postal 

da furna do diamante não parece mostrar todo o talento do 

artista, trata-se de uma pintura um tanto primitiva mas cumpre 

o seu papel de mostrar o local de uma forma próxima a 

realidade. O outro, o da ilha, mostra apenas o mar com várias 

ondas e não mostra ao observador onde está a ilha, ela nem 

aparece no postal só se sabe que se trata da ilha porque está 

escrito no alto do papel. 

A série, também vendida em folders, incluía fotos 

coloridas da praia de banhos (foto acima) e do próprio hotel, 

onde o principal foco era o turismo balnear, dos banhos 

terapêuticos e a busca pela saúde. No cartão-postal havia os 

dizeres: Praia Balnear, Edição Balneário Picoral. Pude analisar 

cinco deles: o da sede do Balneário Picoral, o dos chalés na 

rua Carlos Flores, o da guarita, o da sala de refeições e o da 

praia com banhistas. Todas as fotografias foram realizadas 

pelo fotografo Virgílio Calegari e colorizadas pelo mesmo 

artista italiano, Cervasio. Os três primeiros postais buscavam 

mostrar a infraestrutura do hotel e os dois últimos, as belezas 
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naturais de Torres aos turistas se tornando uma bela 

recordação ou um souvenir a ser enviado. 

Na época havia também postais em preto e branco, com 

fotos do rio Mampituba, da Cabeça do índio (que não existe 

mais), entre muitos outros. Não tive acesso a nenhuma 

imagem destes postais. 

Pelo que se tem de fatos, Picoral sabia muito bem o que 

estava fazendo. Usava com perfeição os famosos quatro P´s 

do marketing (Produto, Preço, Promoção e Praça). Os cartões-

postais claramente faziam parte do “P” Promoção.  

Naquela época, 1915, os postais estavam no fim da sua 

primeira fase áurea no mundo (1901-1918), mas não no Brasil, 

que se estendeu até 1930, sendo ainda muito útil para a 

divulgação principalmente no ramo do turismo. 

A segunda fase áurea dos cartões-postais iniciou a partir 

de 1961 (ou 1971 no caso do Brasil), e o postal antigo passou 

a ser valorizado como documento de época. Mas isso é 

assunto para a próxima coluna. 

Continuando o assunto da semana passada, os cartões-

postais, agora escrevo sobre a sua segunda fase áurea, que 

aqui no Brasil se iniciou na década de 70.  

Dois tipos de postal contribuíram para o renascimento 

do gênero: os postais de fotógrafos/autores e aqueles 

reproduzindo obras de arte. O cartão postal perdeu sua antiga 

função informativa, outros meios de comunicação mais 

rápidos, eficientes e práticos o substituíram. Dessa forma, sua 
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existência e sobrevivência se tornaram um fenômeno 

puramente turístico e social. 

Procurei através da internet e arquivos pessoais 

recebidos de diversas fontes e encontrei 130 cartões-postais, 

sendo que 22 deles impressos entre 1915 até o final de 1960 

(relatados na coluna anterior), o restante, 108 cartões-postais, 

impressos entre os anos de 1970 a 1990. Resolvi, então, 

analisar sobre o que se pensava na época a respeito de 

“Turismo em Torres” e conhecer esta visão do público sobre a 

cidade e a cidade em relação aos seus atrativos turísticos, 

utilizando os cartões-postais como fonte de informação.  

Vou apenas analisar os produtos turístico contidos nos 

cartões-postais e sua relação com o turista e com a cidade. 

Para isso devo pensar como turista. Qual seria o cartão-postal 

que escolheria para enviar aos meus familiares ou amigos? 

Ora, aquele atrativo que representasse Torres ou aquele que 

mais gostasse. Para isso eu deveria ter as opções, que ficam 

a cargo de quem os confeccionou e este o faz de acordo com 

a demanda. Neste ponto começa a influência do lugar nesta 

escolha. Quais as opções de postal que a cidade oferecia e em 

que quantidade e diversidade? A pergunta foi respondida 

através dos cartões postais da amostra. 

De acordo com esta amostra, concluímos o seguinte: 

nos anos 1915-60 o atrativo mais oferecido em termos de 

cartão-postal era aquele que tinha a Guarita como tema 

central. Cerca de três em cada dez, mas o interessante é que 
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já naquela época diversos outros atrativos (Ilha dos Lobos, 

Morro do Farol, Portão, Praia da Cal, Praia Grande) eram 

oferecidos e, portanto, apreciados pelos turistas. 

Dos anos 70 a 90, a Guarita continuou sendo a campeã 

dos cartões-postais, agora com quatro em cada dez. E se 

juntarmos o entorno (paredões, furnas, portão, e vistas 

aéreas), chega a seis em cada dez cartões envolvendo o tema 

“Guarita”. Os outros dois atrativos mais utilizados para os 

cartões-postais foram o rio Mampituba (principalmente sua foz) 

e a Praia Grande. Um atrativo pouco aproveitado naquela 

época foi a prainha (chamada de praia do meio), sem nenhum 

postal nesta amostra. 

Em 1979, ainda aparecia o antigo slogan do Picoral 

(Torres a rainha das praias gaúchas) adaptado e ampliado de 

praias gaúchas a praias de todo o Atlântico Sul: “A rainha das 

praias do Atlântico Sul” e a palavra Torres (Tôrres) vinha 

grafada com acento circunflexo no “o”. Mais tarde o antigo 

slogan foi novamente modificado e a palavra “rainha” foi 

substituída por “mais bela” e forjando aquele que se tornaria 

ainda mais famoso: Torres a mais bela praia do Atlântico Sul. 

O modelo dos postais de 1970 era o mesmo dos mais 

antigos, seu tamanho era de 10,5x15 cm. Trazia no alto do 

canto esquerdo o nome do projeto ou campanha (Brasil 

Turístico ou RGS turístico), abaixo o nome da cidade e em 

seguida o nome do atrativo. Alguns traziam no verso do postal, 

além do nome do atrativo turístico, a descrição e histórico do 
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local, como vimos no postal da Igreja Matriz São Domingos, no 

da Ilha dos Lobos e alguns da praia da Guarita. 

Um dos diversos cartões-postais lançados na década de 

70 foi aquele onde aparece a torre sul e a guarita ao 

entardecer, uma beleza de fotografia, transformada em cartão-

postal e produzida pela empresa Kingcolor de Gramado-RS 

(isso mesmo de Gramado, não é interessante?). O interessante 

(e preocupante) é que muitos destes postais não traziam 

escrito o nome da cidade! 

A Guarita foi, de acordo como a amostra, o atrativo 

escolhido pelos turistas e oferecido pelos gestores aos turistas. 

A bela e singular Guarita, que com as três Torres deu o nome 

a cidade e atraem e satisfazem os turistas desde 1915. Os 

cartões-postais além de solidificar os principais atrativos 

turísticos de Torres, auxiliou ainda na fixação do slogan da 

cidade. 

Ah! Esqueci de comentar o porquê da minha escolha do 

postal que ilustra esta coluna em meio a 130 outros. Bem, o 

Brasil teve nesta época (1970) uma grande propaganda 

externa e interna das belezas naturais e também da beleza 

feminina. E isto se multiplicou por diversas mídias, inclusive 

nos cartões-postais. Este tipo de propaganda gerou um grande 

fluxo de turistas com intuitos sexuais o que se transformou num 

grande problema para os destinos turísticos mais conhecidos, 

principalmente o Rio de Janeiro e as praias do nordeste 
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brasileiro. Hoje essa divulgação externa já está mais 

comportada. 

Aqui em Torres não vingou este “modelo”. De todos os 

cartões-postais por mim pesquisados, este acima foi o único 

em que apareceu, digamos, mais explicitamente mulheres com 

biquínis em primeiro plano. Em nossos cartões-postais as 

belezas naturais é que foram exaltadas, mesmo porque são 

elas o nosso principal atrativo. 

Ainda há muito que se falar sobre os cartões-postais, 

mas encerro com as palavras de Siqueira: 

Em si mesmas, imagens não significam nada. Elas 

precisam ser sentidas, observadas e interpretadas por um 

sujeito que as dinamiza, também, com seu imaginário. Aquele 

que vê um postal ou uma foto, turista ou não, dialoga com a 

imagem, lhe complementando ou alimentando com novos 

sentidos e significados. Nesse sentido, o turista pode ser 

entendido como o sujeito que, ao adicionar imagens às dos 

cartões-postais, põe seu imaginário a misturar, fundir e refundir 

imagens dinamicamente.  
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Nas ruas de Torres está a história esculpida em cada casa, em cada 

calçada, em cada muro, em cada monumento. O tempo e a 

modernidade podem ir aos poucos destruindo tudo isso, mas não 

poderá apagar da memória de seu povo se ele souber repassá-la às 

gerações futuras. 

BARCO NA ILHA 
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QUEM SOMOS 

 

A cidade de Torres iniciou sua povoação com uma 

mistura de açoriano, índio e alemão. Mas os principais 

colonizadores foram os açorianos vindos de Florianópolis e de 

Mostardas. O mais interessante é que quando falamos em 

açorianos sempre nos lembramos dos portugueses, porém a 

ilha dos açores também foi colonizada por pessoas vindas dos 

países baixos e foram estes que para cá vieram. Borges (van 

der Berg), Silveira (van der Haagen), Rosa (van Roosen), Terra 

(van Aard) e Brum (van der Bruyn) estes são sobrenomes que 

vieram dos Açores e viraram torrenses, por opção (ou falta 

dela).  
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“Conseguimos constatar a presença, na Torres daquele 

tempo, de pelo menos três patriarcas açorianos autênticos, 

nascidos no Além-Mar e que vieram morrer aqui, rodeados de 

filhos e netos. São os seguintes: João Martins da Rocha, 

falecido em 1910, com 67 anos e sepultado em Osório. Era 

natural da ilha Terceira e foi pai de Francisco Martins da Rocha 

e sogro de Elias da Silveira, dois importantes fazendeiros e 

povoadores da região da Itapeva e Estância do Meio. José 

Silveira, natural da ilha de São Jorge ou da de Faial, falecido 

em 1811, com 80 anos e sepultado no cemitério da Itapeva. 

José Pereira Brum, natural da ilha do Pico, morto em 1813, aos 

70 anos. Era da família flamenga dos Bruyn e deixou 

descendentes no município”. 

A população torrense sempre foi uma grande mistura de 

etnias e hoje continua sendo. As pessoas que continuam vindo 

para Torres têm diferentes motivações, se for no verão ou alta 

temporada: trabalho e renda ou turismo e lazer; se for no 

inverno ou baixa temporada: aposentadoria ou estudos. Claro 

que estas motivações estão sintetizadas, pois poderíamos 

elencar muitas mais. O que interessa mesmo é que estas 

pessoas vêm e fazem com que Torres se modifique a cada 

temporada.  

Hoje Torres ainda recebe muita gente que vem de fora 

e que adota a cidade como sua. Há bem pouco tempo Torres 

era conhecida como “cidade dos aposentados” (ou ainda é). 

Muitas pessoas de Porto Alegre, Caxias e outros lugares do RS 
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e do Brasil, ao encerrarem suas carreiras escolhiam Torres 

como seu lugar para morar. Conheço muita gente “de fora” que 

diz que ao se aposentar escolherá Torres para morar. Não vejo 

nada de mal nisso, pelo contrário acho muito bom. Essas 

pessoas geralmente possuem boas rendas, cultura e 

conhecimentos variados que certamente enriquecerão nosso 

meio. 

Torres também recebe muitos estudantes (já recebeu 

mais) que vêm de cidades próximas, de Caxias do Sul, Porto 

Alegre e até de outros estados. Alguns destes que aqui 

estudaram, ficaram e aqui desenvolvem suas atividades, 

outros voltaram às suas cidades de origem. Este é o balé 

torrense da alta e baixa temporada, uns vêm e vão, outros vêm 

e ficam. 

Descendentes de Índios, Açorianos, Alemães foram os 

primeiros moradores de Torres, hoje soma-se a eles uma 

diversidade de pessoas vindas de diferentes cidades do RS, do 

Brasil e do exterior e que bem refletem o grande caldeirão de 

etnias que é o Brasil. 

 

BARCO NA ILHA 
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PATRIMÔNIO EM COTAS 

 

Vira e mexe, desaparece uma casa antiga. Não, não sou 

contra o progresso ou desenvolvimento da cidade, porém 

estamos ficando com poucos exemplares do nosso patrimônio 

histórico e nada de concreto está sendo feito para resguarda-

lo.  

De acordo com Ruy Ruben Ruschel, em 1920 foram 

contados na vila de Torres 75 casas de alvenaria, em geral 

antigas, e 91 chalés de madeira, estes quase só pertencentes 

a veranistas. Fora disto, existiam ainda 72 construções 

dependentes do Hotel Picoral e mais 25 casas nos subúrbios. 

De todos os prédios, somente uns poucos tinham dois pisos. 

Eram os sobrados, representantes de uma arquitetura mais 
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sofisticada. Ruschel descreve em seu livro os três exemplares 

de sobrado: o solar do padre Lomônaco, o sobrado em frente 

a escadaria da matriz São Domingos e o sobrado de madeira 

no topo da lomba que desce para a praia grande. Na época 

(1992), Ruschel destacou este sobrado como o único 

remanescente. Hoje, 24 anos depois, nem este existe mais! 

Existiam, na época, 3 praças e 11 ruas e o número de 

habitantes não passava de 400 pessoas. Neste contexto, 

Torres tinha um conjunto arquitetônico dos mais típicos, em 

estilo colonial construídos a partir de pedras extraídas da praia 

do Farol e madeiras de lei retiradas das matas que ali existiam. 

Ruschel destaca em 1986, os prédios “impregnados de 

tradição” dos pioneiros que nasceram, viveram e morreram na 

comunidade. A relação dos casarios centenários da rua Júlio 

de Castilhos (antiga rua de baixo), na época ainda bem 

conservados, é a que segue: 

- O sobrado de Amandio Torres, em frente a escada 

central que desce da matriz (descrito acima). Não mais existe! 

- O casarão de Balbino de Freitas, hoje número 679, 

lado norte da prefeitura, foi um típico armazém de secos e 

molhados. Hoje ele continua no mesmo lugar, porém 

totalmente desfigurado. 

- A casa de Caetano Pacheco de Freitas, que foi cartório 

e moradia, hoje número 727, foi recuperada em seu aspecto 

original, mas perdeu parte da construção. Hoje novamente 
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recuperada e revitalizada, mas com uma construção moderna 

ao lado. 

- A casa de número 739, pertenceu a Manoel José de 

Mattos, antigo intendente e mais tarde pertenceu ao Coronel 

Severiano Rodrigues da Silva, prefeito por duas vezes. A casa 

aparentemente parece conservada. 

- A casa número 761, de José Krás Borges, líder 

comunitário da Revolução de 1930. Hoje a fachada parece 

estar em bom estado, mas o interior não se sabe. 

- O casarão do Major Francisco Ribeiro Martins, do outro 

lado da rua, na calçada alta, número 766 e denominado 

“Rancho Dona Honorina”, foi sede do clube Republicano Júlio 

de Castilhos e também funcionou neste local os correios e 

telégrafos. Hoje este prédio foi dividido, mas mantém-se 

conservado. 

- A casa de Edílio Porto, número 773, construída há mais 

de 100 anos pelo avô desse saudoso proprietário, Caetano 

Ferreira Porto, descendente do fundador de Torres, Manoel 

Ferreira Porto. Este local foi casa de comércio, coletoria 

estadual e escritório de advocacia. Hoje está bastante 

modificado, pouco lembrando o casarão original. 

- A casa de Caetano Ferreira Porto Sobrinho, número 

801, nela morou o jornalista Mário Krás Borges, e o local sediou 

a sucursal do antigo jornal Correio do Povo durante longos 

anos. Hoje também permanece bem conservado, apesar de 

várias modificações. 
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- Atravessando a rua, a casa número 838, numa calçada 

alta está a casa que foi de Elói Krás Borges, o acendedor de 

lampiões. O local serviu de sede da tipografia que editava o 

jornal Torrense, mais tarde serviu de casa de cultura do 

município durante alguns anos. Hoje está razoavelmente 

conservado. 

Existem outros casarios que merecem ser preservados 

e restaurados, outros foram “preservados” de maneira não 

muito honrosa, sendo mantida intacta e restaurada apenas a 

sua fachada. Mas é pouco. 

Como as cotas estão muito em moda, que tal instituir 

uma cota de prédios históricos para cada município? Isto 

ajudaria a manter viva parte da história e cultura local. 

"O Patrimônio Cultural de uma nação, de uma região ou 

de uma comunidade é composto de todas as expressões 

materiais e espirituais que lhe constituem, incluindo o meio 

ambiente natural"(Declaração de Caracas - 1992). 

“Podemos dizer que Patrimônio é o conjunto de bens 

materiais e/ou imateriais que contam a história de um povo e 

sua relação com o meio ambiente. É o legado que herdamos 

do passado e que transmitimos a gerações futuras”. 

 

BARCO NA ILHA 
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TRÁFEGO E A CIDADE 

 

Acredite em Torres, isto ainda vai crescer tanto que para 

atravessar a rua você vai ficar esperando os carros passarem. 
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Este foi o conselho que o senhor Ênio Pozzi deu para 

um veranista após ajudá-lo a consertar uma torneira em 1948. 

Ele estava certo. 

Nas festas de fim de ano e no carnaval fica quase 

impossível andar de carro na cidade de Torres. As ruas centrais 

não suportam o imenso fluxo desta época do ano, pois foram 

projetadas para pequenas quantidades de carro, o que era 

normal a cinquenta ou mais anos atrás. Se acontecesse só 

nestes dias os problemas no trânsito da cidade não teria 

porque escrever sobre o tema. O problema é muito maior, até 

na baixa temporada faltam espaços para estacionamento na 

região central da cidade. Estas ruas centrais não suportam o 

fluxo de “inverno” e no “verão” ficam superlotadas. Não sou 

especialista em trânsito, mas não é preciso ser para notar que 

já passou da hora para se fazer uma grande e significativa 

mudança. 

As pessoas se acomodam com as coisas do jeito que 

estão e só vão questionar quando começam a atrapalhar suas 

vidas. Por exemplo, acho que todos os moradores de Torres já 

se perguntaram (ou deveriam se perguntar): Porque a Avenida 

Barão do Rio Branco/15 de novembro não segue até o mar? 

Porque somos obrigados a fazer uma volta na quadra do prédio 

da SAPT e voltarmos pela rua José Picoral para então 

chegarmos à beira mar? Não seria muito mais fácil para os 

turistas encontrarem o mar? Porque fechar parte da principal 

avenida à beira mar em pleno veraneio, fazendo com que os 
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carros se acumulem em ruas laterais não preparadas para o 

trânsito intenso? Como se vê são perguntas e comportamentos 

já antigos em Torres. 

Estas respostas poderão ser encontradas, em parte, no 

passado. Como todos já sabem, Torres foi concebida a partir 

de duas ruas, a de Cima e a de Baixo que posteriormente 

viraram Carlos Flores, atual José Picoral e Júlio de Castilhos. 

Por muitos anos o centro do balneário orbitava entre estas duas 

ruas principalmente no perímetro 15 de novembro e Joaquim 

Porto. Com o crescimento da cidade este eixo foi se 

deslocando para a parte de baixo criando uma grande área 

central onde estão as principais lojas comerciais e os serviços 

públicos em geral. Pelo que se vê através de fotografias antigas 

e conversa com moradores pouco se fez de alterações no 

trânsito de lá para cá. O número de veículos rodando pela 

cidade foi aumentando ano a ano e evidentemente a cidade 

também cresceu, só que proporcionalmente menos que a 

quantidade de veículos. O que nos levou ao caos no centro da 

cidade, principalmente. Nos últimos anos esta área central foi 

sinalizada com faixas de pedestres e áreas proibidas para 

estacionar o que a deixou ainda mais restrita. Foram criadas 

áreas de estacionamento rotativo, porém não resolveu o 

problema. 

Não seria o momento de repensar o trânsito da cidade? 

Não apenas enchê-la de faixas de segurança e placas de 

proibido estacionar, mas buscar alternativas diferenciadas. 
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Como exemplo cito a cidade de Gramado que trocou sinaleiras 

por rotatórias melhorando bastante o trânsito da cidade. Mas 

não se pode colocar rotatórias sem um estudo e um propósito, 

como foi feito em Torres, um “monstro” rotatório há uma quadra 

de uma sinaleira, é no mínimo curioso. Descongestionar o 

centro utilizando vias secundárias quem sabe estendendo a 

ideia de mão única para algumas destas ruas que 

desembocam na Barão, como já foi feito em parte da Cel. 

Pacheco. São sugestões que acredito já foram indicadas por 

diversas pessoas da comunidade e que podem ser 

implantadas imediatamente sem grandes despesas para o 

município. 

Outras sugestões poderão ser oferecidas aos 

governantes ou por eles apresentadas o que não podemos é 

ficar sem solução. Quem sabe com a discussão do plano 

diretor logo aí adiante isto também faça parte da pauta. 
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Um olhar para o passado, um olhar para a história, do alto, de perto 

ou de dentro. Os detalhes são mais profundos e por mais bem 

contada que seja, toda história escrita precisa ser completada com 

uma boa dose de imaginação. 

BARCO NA ILHA  
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FOTOGRAFIAS ANTIGAS 

 

As primeiras fotografias de Torres Antiga chegaram as 

minhas mãos devido a curiosidade de conhecer o famoso 

“Quadrado Picoral”. Para mim ele parecia uma entidade divina 

que não se tinha nem uma fotografia para provar que um dia 

existiu. O grande casarão sede do hotel eu tinha visto pintado 

em um calendário inspirado em fotografias antigas da cidade. 

Fui então atrás de mais informações sobre o que teria sido este 

“Quadrado Picoral” e em que lugar ele existiu. Bom, isso me 

levou a procurar a existência de livros sobre a cidade de Torres. 

Para minha surpresa encontrei diversos livros na biblioteca 

municipal e na biblioteca da universidade, entre eles os autores 

Ruy Ruben Ruschel, Francisco Raupp, Dante de Laytano e 

Guido Muri.  
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Ao ler o livro de Ruy Ruben Ruschel descobri que o autor 

era neto do José Antônio Picoral, isto aguçou ainda mais a 

minha curiosidade. Li as oitocentas páginas do livro Torres tem 

história de Ruschel em pouco tempo e queria mais. Li o 

primeiro livro de Ruschel, o São Domingos das Torres escrito 

em parceria com sua mãe, Dalila Picoral Ruschel em 1984 e o 

livro Torres Origens publicado em 1995.  

Descobri Francisco Raupp que por 30 anos foi colunista 

do Correio do Povo e nele publicou diversas crônicas falando 

sobre a cidade de Torres, sua história e cotidiano. Raupp 

publicou em 1985 o livro chamado Do Alto da Torre composto 

de crônicas publicadas em vários órgãos de imprensa gaúcha 

e garimpadas com um precioso cuidado para mostrar “as 

coisas torrenses” que segundo ele valeriam como testemunho 

de uma época.  

Encontrei o livro Torres: resumo de sua história de terra 

e mar de Dante de Laytano publicado em 1978 no ano do 

centenário da criação do município (1878-1978). Na verdade, 

uma reedição, pois ele fora publicado em 1957 nas páginas do 

Correio do Povo. Laytano dizia-se ligado a Torres desde sua 

mocidade onde trabalhou como juiz municipal 

Outra fonte de informação foi o livro Remembranças de 

Torres escrito em 1996 por Guido Muri que nasceu em Osório 

e morou por alguns anos na cidade de Torres. Este livro escrito 

por Muri nasceu de sua vivência pessoal e de depoimentos 

recolhidos de antigos e importantes moradores da cidade  
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Comecei a ler e cheguei à conclusão que nada sabia da 

cidade em que morava desde criança. Eu cheguei a esta 

conclusão e os outros? Será que só eu que tenho a curiosidade 

de saber como era Torres de 50, 100 anos ou mais? Será que 

uma fotografia antiga desperta este fascínio só em mim? Será 

que as pessoas não têm a curiosidade de saber porque a rua 

José A. Picoral tem esse nome? Tudo isso é história e, como 

afirmava o saudoso Ruschel: Torres tem história.  

Fotografias antigas podem auxiliar o observador a 

conhecer melhor e entender algumas coisas narradas nos 

livros e ainda imaginar muitas outras descrições que não foram 

eternizadas em fotografias. 

Isto me levou a pensar como seria Torres de 

antigamente, o caminho dos índios, o forte chamado de 

Baluarte Ipiranga, o rio Mampituba e a lagoa do violão? Tudo 

isso com pouco ou nenhum registro, mas detalhadamente 

descritos por vários autores. Vê-los como eram no passado 

não é mais possível, mas imaginar com o auxílio dos livros 

ainda é até hoje.  

Do alto da Torre temos a visão ampla, panorâmica, mas 

perdemos os detalhes. Uma fotografia pode ser feita pelo alto 

dando esta visão amplificada onde podemos conhecer o todo 

e os limites deste todo. Uma fotografia mais próxima nos 

mostra os detalhes, as minúcias, a essência. A fotografia é a 

memória registrada no papel. Cada fotografia nos informa 

alguma coisa, detalhes das roupas, dos automóveis, das 
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casas, da paisagem, das cores. Esta informação nos leva a 

pensar, deduzir, imaginar, construir, sonhar...  

A ideia de olhar para o passado me lembra um pouco 

esta visão do alto de uma Torre, pois só dá para ver de longe, 

não conseguimos enxergar os detalhes. Por mais bem contada 

que seja, toda história escrita sobre a cidade de Torres não nos 

mostra esses detalhes. Esta minúcia pode ser completada com 

a imaginação. 

 

BARCO NA ILHA 
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ACENDEDOR DE LAMPIÕES 

 

Algumas profissões desapareceram com o tempo, 

outras estão prestes a virarem apenas uma lembrança para os 

mais velhos. Sim, apenas para os mais velhos porque os 

jovens nem têm a ideia de que um dia elas existiram (por isso 
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nem pensaram em procurá-las no google). Vou falar sobre 

algumas que certamente estiveram presentes no cotidiano 

torrense e que sumiram deixando pequenos vestígios. 

Quem é que lembra do Leiteiro? Não, não é aquele que 

entrega leite em caixinha nem em saquinho (ainda tem?). Não. 

Muita gente, principalmente os mais jovens, nunca viu aquela 

pessoa que entregava leite em garrafas, frequentemente de 

manhã e não era raro eles também entregarem outros tipos de 

produtos como: ovos, queijos. O termo "leiteiro" é usado para 

referir-se quanto ao homem ou mulher que exerce esta 

profissão. Na minha infância ainda vi alguns leiteiros pela 

cidade, hoje não se vê mais, pelo menos dentro da cidade, 

talvez ainda exista no interior do município. 

O fotógrafo “Lambe-Lambe”, também já desapareceu. 

Era comum encontrar esses profissionais nas praças 

encapuzados e quase fundidos à caixotes sobres tripés. Alguns 

anos atrás eu e os alunos do curso de turismo trouxemos o seu 

Varceli Freitas Filho, o último “Lambe-lambe do estado do RS 

para fotografar em um jantar temático aqui em Torres. Eu não 

lembro de um profissional destes por aqui, mas o primeiro e 

mais famoso fotógrafo da cidade foi o Idio Feltes, responsável 

por registrar grande (e principal) parte da memória fotográfica 

de Torres. 

E cocheiro, já ouviu falar? Este era a pessoa 

responsável por conduzir os cavalos em uma carroça ou 

carruagens. Ele era uma espécie de motorista para a nobreza 
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que perdurou até o final do século XIX. Na história da cidade 

temos grandes figuras como o José Picoral que fez sua grande 

viagem de Porto Alegre até Torres em uma “jardineira” (carroça 

com quatro rodas) conduzido por um anônimo cocheiro durante 

longos quatro dias. 

Para que serve um Telegrafista? Bem, o telegrafista era 

o profissional responsável por transmitir e receber mensagens 

por meio de um código próprio, conhecido como código Morse, 

em homenagem a seu inventor, Samuel Morse. E olhem a 

grande curiosidade: a primeira estação de telégrafo do Rio 

Grande do Sul funcionou em Torres, inaugurada em 1867, 

simultânea com a da capital e exatamente 20 anos depois da 

invenção. Segundo Ruschel, um famoso telegrafista de Torres 

chegou até ser o intendente do município durante a 

proclamação da república, seu nome era Álvaro Afonso Pereira 

Capaverde.  

Pianista de Cinema: Na época em que o cinema ainda 

era mudo, pianistas eram contratados para fazer a trilha sonora 

dos filmes e deixar o público mais interessado durante as 

exibições dos filmes. A profissão foi popular até 1929. Dois 

anos antes, 1927, Zequinha Picoral, Filho de José Antônio 

Picoral, fez um filme documentário sobre Torres sendo exibido 

nos principais cinemas da capital (Guarany e Carlos Gomes) e 

com certeza o fundo musical foi feito por um pianista da época. 

E finalizando, lembro do Acendedor de lampiões. Antes 

do surgimento implantação das linhas elétricas, a luz das ruas 
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públicas provinha de lampiões. No Brasil, apenas grandes 

centros urbanos contavam com o benefício, que exigia um 

profissional incumbido de acender, diariamente, as grandes 

lamparinas no alto dos postes (o mesmo era incumbido de 

apagá-los pela manhã). Os lampiões eram acesos com 

grandes varas, acesas na ponta, ou trazendo para baixo a 

lamparina (içando para o topo do poste depois de acesas). Na 

Europa foi sempre uma profissão assalariada, mas por aqui, 

além de profissão, era comum a realização do serviço por 

escravos a serviço de algum poderoso da região. Aqui em 

Torres existiam os lampiões nas ruas da cidade e o acendedor 

de lampiões era uma figura muito conhecida na comunidade, o 

senhor Elói Krás Borges morador da casa de número 838 

antiga casa de cultura da cidade, na rua Júlio de Castilhos (Rua 

de baixo). 

Leiteiro, Lambe-lambe, cocheiro, telegrafista e pianista 

de cinema e acendedor de lampiões, profissionais que 

existiram e tinham na sua profissão o seu sustento. Hoje não 

sentimos a falta de nenhum destes profissionais. Leite, temos 

estocado em caixinhas no armário. Fotos, fazemos a cada 

instante com o celular. O cocheiro, virou o motorista de ônibus 

ou taxi, ou nós mesmos em nossos carros. Telegrafista, para 

quê mesmo, se temos o celular com o WhatsApp. Pianista no 

cinema, não só fora dele. E o acendedor de lampiões foi 

trocado pelas fotocélulas.  



 
 

93 
 

Como estas, tantas outras profissões desapareceram ou 

estão prestes a desaparecer por obsolescência ou 

simplesmente por não serem mais úteis para ninguém. Umas 

desaparecem outras surgem a partir de necessidades que nem 

sonhávamos em ter. Afinal, quem precisava de um técnico em 

informática nos anos 70? 

 

BARCO NA ILHA  
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AS PEDRAS DA HISTÓRIA 

 

Torres surgiu a partir de duas ruas: a rua de cima e a rua 

de baixo. Ruas de barro, como contam os historiadores, que 

quando chovia viravam grandes lamaçais. A pequena vila foi 

crescendo, encorpando e suas ruas como raízes se 

estenderam rumo a parte baixa. 

Com o passar dos anos o barro foi aos poucos sendo 

substituído por pedras ferro retiradas das torres, principalmente 

da beira mar. Os resultados dessa ação ainda podem ser vistos 

pelas marcas deixadas nos rochedos a beira mar da praia 

grande e da prainha. Essas pedras foram e ainda são a 

principal matéria prima e base das ruas da cidade. 



 
 

95 
 

Me lembro claramente da primeira camada de asfalto 

colocada na Avenida Barão do Rio Branco. Muito parecido com 

o que ocorre hoje em dia, foi feito uma limpeza superficial e em 

seguida vieram jatos de uma substância preta grudenta (o 

piche) que lambuzou a avenida inteira. Alguns desavisados, 

pois era realmente novidade, cruzavam por cima daquilo 

perdendo seus chinelos na gosma. Após, foi despejada a 

manta (fininha) asfáltica, que depois de espremida por um 

grande rolo, deixou a avenida renovada e pronta para a festa. 

Muitas ruas foram abertas e pavimentadas a partir da 

necessidade dos moradores. Normalmente a prefeitura 

“ajudava” com a mão-de-obra desde que o interessado ou os 

interessados fornecessem as pedras (estas não mais oriundas 

das nossas torres). Meu sogro foi um destes “interessados”, 

pois tinha construído um dos poucos bons hotéis da cidade e 

precisava de uma rua pelo menos pavimentada a frente de seu 

negócio. Pagou pelas pedras e ainda por grande parte da mão-

de-obra para tê-la pronta em tempo de abrir seu hotel. E ela 

permaneceu quieta, intocada, impávida e com o tempo 

esburacada durante trinta e poucos anos. Há poucos dias, 

finalmente lembraram dela. E faceira como na primeira vez da 

velha avenida Rio Branco, recebeu sua fina camada de asfalto 

por cima daquela sofrida cobertura de pedras. 

Assim como esta antiga travessa, muitas outras ruas 

foram sendo cobertas com finas ou generosas camadas de 

asfalto, expurgando de vez qualquer resquício de barro ou 
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lamaçal nas principais ruas e avenidas da cidade. O asfalto 

tornou-se essencial, transformando-se não no principal tipo de 

revestimento na pavimentação das ruas, mas o único.  

O asfalto virou símbolo da modernidade e é 

característica marcante nas áreas urbanas de Torres, no 

estado e no país. De acordo com os especialistas na área, esse 

tipo de pavimento se faz necessário onde prevalece a alta 

velocidade, o trânsito intenso e onde não haja interesse 

urbanístico. Porém as ruas com asfalto, para manter o conforto 

do motorista, precisam ser recapeadas ou até refeitas com 

bastante frequência, pois esse pavimento tem durabilidade de 

no máximo 5 anos. 

Houve, em Torres, uma tentativa de colocação de 

pavimento com revestimento de blocos de cimento com algum 

sucesso na volta da Lagoa do Violão e com total fracasso na 

beira do rio (já substituída por asfalto). 

As velhas pedras disformes nunca deram um bom 

aspecto as nossas ruas. Por diversos motivos elas não 

permaneciam no lugar certo formando buracos e ondulações 

repetidamente. Porém tinham a vantagem de auxiliar na 

drenagem das ruas, mas era só isso. O asfalto, além de 

impermeabilizar a cidade, ele ajuda a elevar a temperatura dos 

locais onde está presente. 

Será que não existe outra forma de pavimentação que 

não impermeabilize a cidade? Formas que deixem a cidade 

respirar e transpirar. Formas que embelezem e deem mais 
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charme e beleza a esta cidade/balneário que apesar da 

vocação turística cada vez mais se afasta dela. 

Talvez o paralelepípedo seja uma solução. Bonito, 

durável e permeável. 

O paralelepípedo pode ser utilizado em ruas periféricas, 

postos de combustíveis, pátios industriais, condomínios, 

loteamentos. Ele tem alta durabilidade e, além disso, é 

resistente, de fácil colocação e manuseio e não tem um 

processo de industrialização de alto impacto ambiental como o 

asfalto. 

Que fiquem na história as antigas pedras disformes e 

que cheguem os paralelepípedos que tanto deram certo em 

outros lugares. 

O asfalto que me perdoe, mas os paralelepípedos são 

fundamentais! 
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Se as torres são seus corpos, as fontes luminosas que lançam sua 

luz, são sua vida, e os faroleiros que deles cuidam, sua alma! O 

farol de Torres foi na verdade quatro estruturas, duas delas ainda 

estão no alto da torre norte, uma ainda vibrando sua luz, e a outra 

contando sua longa história. 

BARCO NA ILHA  
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EASTHEWALDO, O 

FAROLEIRO 

 

“Easthewaldo Gonçalves também era conhecido 

erroneamente por Estevaldo e por Aestevaldo. Fornecemos 

informações sobre sua biografia em virtude de ser o único das 

gerações de faroleiros que exerceram atividades no farol e que 

residiu até o fim de sua existência no município, criando, assim, 

um grande vínculo com a cidade”. 

O farol de Torres, quando era guarnecido, teve alguns 

faroleiros e entre eles estava o Easthewaldo. Venturella em seu 

livro a História do Farol de Torres destaca este faroleiro por que 

ao se aposentar, Easthewaldo, escolheu Torres para morar até 

o fim de sua vida. 
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Eu como morador da cidade nunca tinha ouvido falar de 

faroleiros, muito menos de Easthewaldo. Acho que, como eu, 

muita gente não sabe que tivemos por 46 anos diversos 

faroleiros zelando pelo farol de Torres.  

Em 25 de Janeiro de 2012, o farol de Torres completou 

100 anos de existência e não tivemos nenhuma comemoração 

ou homenagem a este senhor centenário que por muitos anos 

serviu de orientação aos nossos navegantes. 

Sei que a importância de um farol hoje está bastante 

reduzida, porém há 100 anos era imprescindível sua 

construção. Na gestão do Contra-Almirante Alexandrino Faria 

de Alencar (que foi homenageado com nome de rua em 

Torres), como Ministro da Marinha autorizou a construção de 

nove faróis e faroletes na costa gaúcha. Em 1908, com o 

objetivo de melhorar a iluminação na costa torrense, foi 

autorizada a construção do Farol de Torres a partir de uma lei 

orçamentária. 

De 1912, quando foi construído o primeiro farol, até hoje 

a costa torrense nunca mais ficou às escuras. Foram quatro 

faróis que se revezaram nestes cem anos, em 1912 foi 

colocado o mais glamoroso, com sua torre Mitchell francesa 

feita com placas de aço que duraram pouco tempo. Em 1928, 

o segundo, uma torre tipo esqueleto em forma piramidal, que 

pelo tipo de estrutura se manteve em pé por 24 anos. Em 1952 

o terceiro farol foi construído com uma estrutura de concreto, 

tijolo e argamassa para permanecer mais tempo, e 
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permaneceu. Embora substituído pelo quarto e último farol em 

1993, ele ainda está na torre norte servindo para propósitos 

não menos importantes. O quarto farol na verdade ocupa a 

torre da antiga CRT e com certeza é o menos expressivo, 

embora seja o mais alto de todos. 

Estes dados foram retirados do livro de Roberto 

Venturella que brilhantemente escreveu a história deste farol 

através de pesquisas e da história oral resgatada de parentes 

e moradores da cidade. Este livro foi uma grande homenagem 

ao Farol de Torres feita em 2006, seis anos antes do centenário 

e que eu recomendo a todos que um dia subiram no morro do 

Farol e se questionaram a respeito da existência e da 

importância desta estrutura na torre norte.  

O Farol de Torres é mais um patrimônio histórico da 

cidade que precisa urgentemente de um olhar mais atento das 

autoridades e da população em geral. Ele está sem 

manutenção, embora zelado pelo ICMBio, e precisa ser 

restaurado para permanecer por mais cem anos como um 

legado aos faroleiros, navegantes, cidadãos e visitantes desta 

cidade sempre turística que é Torres. 

 

BARCO NA ILHA  
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CEMITÉRIO DO FAROL 

 

Ao lado do cemitério, no morro do farol, podia-se ver a 

cidade, o mar e a serra. É isso mesmo, um cemitério no morro 

do Farol. Ele ficava atrás do Farol antigo (o de 1952), 

exatamente onde hoje se estacionam os carros para observar 

o mar lá de cima. 

“Os historiadores nos dão notícia da existência do 

cemitério de Torres localizado no morro do Farol, também 

chamado de torre do Norte. Realmente o cemitério lá se 

conservou até a década de 60, proporcionando ambiente triste 

e melancólico para os que visitavam o Farol. ” 

As autoridades da época achavam um incômodo ter um 

cemitério no lugar mais alto da cidade de onde se poderia 

vislumbrar a cidade como um todo. E de fato todos 

consideravam turisticamente inviável um cemitério em um dos 
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cartões postais do município, e assim se fez a remoção para o 

campo bonito. 

“Por iniciativa da SAPT e com sua colaboração 

financeira, a prefeitura municipal de Torres, por seu prefeito 

Manoel João Machado, foi o cemitério removido. E os restos 

mortais de cerca de 30 tumbas, colocados em jazigos 

perfeitamente identificáveis, foram transferidos para o 

cemitério Municipal nas imediações da BR 101 na entrada da 

cidade”. 

A França recebe visitantes de todos os países do mundo 

muito por suas belezas arquitetônicas e principalmente pelos 

aspectos culturais. Entre os diversos destaques culturais e 

históricos emerge o turismo cemiterial, é turismo dentro de 

cemitérios. O mais importante da França é o Pére Lachaise, 

conhecido por ser o mais visitado em todo o mundo recebendo 

cerca de 2 milhões de visitantes por ano. Tendo em seu interior 

túmulos de celebridades como Chopin, Oscar Wilde, Balzac, 

Marcel Proust, Modigliani, Edith Piaf entre outras. Mais próximo 

de nós está o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires na 

Argentina, que atrai milhares de pessoas principalmente para 

conhecerem o túmulo de Evita Perón. Em Porto Alegre os 

cemitérios têm atraído grande público, pois possuem 

monumentos de relevância artística e túmulos de pessoas 

famosas como os de Otávio Rocha, Júlio de Castilhos, Pinheiro 

Machado e o cantor Teixeirinha (todos no cemitério Santa Casa 

de Misericórdia). Entre os cemitérios, se destacam o da Santa 
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Casa de Misericórdia, o São Miguel de Almas e o São José I e 

II, todos parecendo museus ao ar livre com cerca de 300 obras 

de arte produzidas por artistas europeus e locais entre os anos 

de 1820 a 1940.  

Enfim, o turismo cemiterial foca a exploração do 

patrimônio artístico e arquitetônico dos cemitérios, bem como 

a busca por personalidades que neles foram sepultadas. 

Resultando desta atividade frutos para todos envolvidos no 

trade turístico e fazendo de um possível “incômodo” mais um 

produto turístico de uma cidade ou região.  

Por incrível que pareça removemos um cemitério 

histórico em prol do turismo e justamente por ele seria 

justificada, atualmente, a sua manutenção. 

 

BARCO NA ILHA 
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O TURISMO NO FAROL DE 

TORRES 

 

Nesta semana vi um guindaste se movimentando no 

Morro do Farol. Como bom curioso, fui lá para ver do que se 

tratava. Ele estava removendo uma antiga estrutura que serviu 

de suporte para alguma das muitas antenas que lá estão.  

Olhando com mais cuidado vi que são realmente muitas 

antenas e que de Morro do Farol, a torre norte poderia ser 

renomeada para Morro das Antenas. Brincadeira a parte, a 

torre norte já ficou mais bonita sem aquela estrutura e poderia 
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ficar ainda mais com pequenas e (mais tarde) grandes 

modificações. 

Para quê tantas antenas? Eu sei que cada uma delas 

deve ter sua utilidade, não fosse isso não estariam lá. Mas será 

que não haveria uma forma de remanejá-las para uma única 

estrutura? Existe a torre da antiga CRT, que hoje é o Farol de 

Torres e trata-se de uma estrutura de 46 metros de altura com 

muito espaço para outros transmissores, porque não dar mais 

utilidade a ela? Ou, quem sabe, criar uma nova que englobasse 

todas as antenas que lá estão. 

Isso certamente deixaria o lugar menos feio. 

Uma das ações urgentes para o Morro do Farol é a 

colocação de sanitários públicos. Muitos turistas que por lá 

passam, principalmente na baixa temporada, tendo 

necessidade não encontram sanitários e se obrigam a buscar 

alívio na mata do entorno. Para a cidade e os cidadãos esta é 

uma cena lamentável, principalmente numa cidade turística (e 

turismo não acontece só no verão/alta temporada).  

Por falar nisso muita coisa não funciona fora da 

temporada demonstrando que pensamos em desenvolvermos 

o turismo o ano todo na cidade, mas não estamos preparados 

para isso. Um contrassenso. 

Voltando ao Morro do Farol, melhoraria muita a estética 

do lugar se fosse cuidado o paisagismo, plantado vegetação 

decorativa da flora nativa, enfeitando a parte central do 

estacionamento e em alguns pontos do passeio. Isso é muito 
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fácil e custa pouco ao cofre municipal. Um cuidado com a 

iluminação daria um algo mais para a vista noturna da cidade. 

Isso poderia ser feito já. 

Com um pouco mais de tempo e investimento, o antigo 

Farol de Torres, poderia ser aproveitado para visitação como o 

que ocorre em muitos lugares do mundo. Limpeza, 

restauração, adequação do lugar, bem como a construção de 

um deque para observação, sanitários públicos, lancheria ou 

restaurante, loja de souvenires e outras facilidades de 

infraestrutura poderiam dar um destino melhor para o velho e 

abandonado farol.  

Marco turístico e histórico da Bahia, a torre do farol da 

Barra, em Salvador, foi aberto à visitação pública. Turistas e 

moradores poderão conhecer de perto a estrutura interna do 

farol de 313 anos, com destaque para o motor elétrico e o jogo 

de lentes de cristal francesas de 1890 que permite a 

visualização da luz do farol a até 60 km de distância. A abertura 

da torre à visitação, segundo o comandante André Ferreira, 

responsável pelo serviço de sinalização náutica do Leste 

(Bahia e Sergipe), foi um “presente da Marinha para Salvador 

e para o povo baiano”. Até então visitas eram permitidas 

apenas ao forte que abriga o farol, que inclui o Museu Náutico 

da Bahia. A estrutura passou por pequenas adaptações para 

receber o público, como a instalação de redes na parte externa 

da torre, de vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos 

e o oceano Atlântico. Cerca de 80 degraus levam até a torre da 
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estrutura, de 22 metros de altura, o equivalente a um edifício 

de sete andares. O local pode ser visitado de terça-feira a 

domingo, das 8h30 até o pôr-do-sol. Os ingressos custam R$ 

10 (inteira) e R$ 5 (estudantes e idosos). 

Que belo exemplo este de Salvador e da Marinha 

brasileira. Lá o patrimônio público é sempre valorizado e 

celebrado. 

Mais de cem anos se passaram desde a subida do 

primeiro farol à torre norte a bordo de carro de bois e nada foi 

feito para comemorar esta data histórica. Talvez não houvesse 

motivo para tanto, tal o nível de abandono que sofre. 

Poderíamos, quem sabe, melhor preparar este produto turístico 

para o próximo ano e assim comemorarmos em janeiro os 101 

anos deste monumento histórico da cidade do jeito que ele 

merece. 

As sugestões estão aí, só não pode faltar vontade. 
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Centros históricos são livros abertos para o passante ler, apreciar e 

talvez se apropriar da história do local. Neles estão Velhas Casas, 

monumentos, Escolas e a antigas sociedades que mesmo 

combalidas, ainda mostram um pouco da altivez de outrora. 

Antigos sim, Velhos talvez! 

BARCO NA ILHA  
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NA TRILHA DO TEMPO  

 

“Não é justo que o espaço onde a urbe começou, 

atropelado que foi pelo turismo (atraindo o Centro primeiro para 

a Cidade Alta, depois para a Baixa), venha a se transformar 

num bairro inexpressivo, de marginal importância. Urge tomar 

como exemplo o que vem sendo feito em todo o mundo: 

recuperar para a vida urbana os centros históricos das cidades, 

valorizando suas formas tradicionais e reconciliando o povo 

com sua origem e identidade”. 

Ruschel há exatos 20 anos grifou a importância de 

recuperar e preservar o centro histórico de Torres. Infelizmente 

o que vemos é o oposto, estão a cada dia destruindo a história 

em prol da especulação imobiliária e um suposto progresso. 

São só duas ruas que ainda possuem resquícios do passado, 

será que é muito pedir que elas sejam mantidas intactas? Na 
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verdade, intactas não, ir além, resgatá-las para a cidade 

restaurando os poucos casarios açorianos que se mantiveram 

de pé.  

Estive passando pela velha rua de baixo (hoje Júlio de 

Castilhos) e vejo que mais duas casas não mais existem e em 

seu lugar deverá surgir mais um “belo” edifício residencial, uma 

pena. Recentemente já se foram o antigo hotel Sartori (foi 

também rodoviária, churrascaria entre outros), em seu lugar 

está um edifício residencial e O velho hotel Anexo do Farol 

(Imperial), também dará lugar a outro edifício residencial. Aos 

poucos substituídos, os velhos casarios, ficarão apenas nas 

fotografias e na memória de alguns torrenses. 

Um banco cambaleante na praça Cel. Severiano (a 

praça da igreja matriz São Domingos, também cambaleante) 

conta que existiu uma casa comercial Alvorada na avenida 

Barão do Rio Branco, 768. Bancos de praça patrocinados por 

empresas torrenses estavam espalhados pela cidade, lembro 

de alguns no morro do Farol e estes desta praça que aos 

poucos desapareceram como os casarios da rua de baixo. 

Quem sabe o comércio local novamente resgate esta praça 

para a cidade, colocando novos bancos patrocinados e um belo 

ajardinamento. Não custa caro devolver esta que foi a principal 

praça da cidade por muitos anos, não basta cortar a grama e 

pintar o meio fio ela precisa de mais cuidado e dignidade assim 

como todo o centro histórico da cidade. 
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A velha igreja matriz está sendo restaurada, a passos 

lentos eu sei, mas foi lembrada e com o tempo ela voltará a ser 

uma bela relíquia da cidade. Com isso abrirá espaço para a 

recuperação do seu entorno começando pela praça e 

descendo a escadaria até os casarios da rua de baixo. Quem 

sabe? 

Vejo que muitas pessoas da cidade estão começando a 

olhar para o passado e para nossa história viva impregnada 

nos casarios açorianos e este cuidado chegou até a câmara de 

vereadores. Isto mostra que, mesmo baixa, nossas vozes 

estão sendo ouvidas e mais cedo ou mais tarde mais vozes se 

juntarão e os resultados serão melhores. 

 

BARCO NA ILHA 
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A VELHA SENHORA 

 

Em 1936 ela nasceu junto ao Balneário Picoral, mais 

precisamente dentro dele. Foi uma curta gestação rodeada por 

figuras ilustres. Deu seus primeiros passos ainda dentro do 

lendário hotel e saiu de lá para iniciar sua vida na pacata vila 

de Torres, que já era uma referência no turismo balnear. 

Passou sua infância a beira mar na encosta junto as 

pedras vendo de perto os veranistas entre as barracas e as 

dunas. Presenciou o ocaso do Balneário Picoral e até fez um 

pouco parte disso. 

Viu a vila se tornar cidade. Assistiu de perto a chegada 

da energia elétrica e da água potável. Viu, também, a 

construção da BR 101 encurtar a distância da capital facilitando 

a viagem dos veranistas. Ajudou a elitizar a cidade. 
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Sua juventude foi desfrutada junto ao centro histórico da 

cidade, ao lado dos hotéis famosos e das ruas de 

paralelepípedos. Com ela surgiu o primeiro cinema da cidade 

preenchendo com aventura e emoção as quentes noites de 

verão. 

Chegou a fase adulta de sua vida à beira rio, 

vislumbrando a fixação dos molhes do Mampituba. 

Balzaquiana, se reconstruiu para enfrentar as mudanças 

de costumes e principalmente se readaptar ao tamanho da 

cidade e dos sócios. 

Aos 60 anos já tinha muita história na bagagem com 

marcantes participações na evolução da cidade. 

Com 70 anos resolveu fixar residência o ano todo em 

Torres e se mesclou com os nativos da cidade. Para isso se 

reconstruiu novamente, porém esta mudança deveu-se 

basicamente a sua sobrevivência. 

Deu certo. Aos 80, remoçada, a velha senhora 

amparada pelos bicuíras, aqueles mesmos que a viram crescer 

longe de seu alcance, ensaia os próximos 20 anos para se 

tornar uma saudável centenária. 

Juntas, cidade e SAPT curtirão sua maturidade ainda 

por longos anos, afinal são apenas 80 anos de vida! 

 

BARCO NA ILHA 
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A ESCOLA MARCÍLIO DIAS 

 

“Em dois de setembro de 1942, foi realizada a 

inauguração da escola que recebeu o prédio novo e passou a 

se chamar Grupo Escolar Marcílio Dias. Localizava-se no alto 

do Morro do Farol. Esta foi a primeira escola pública Estadual 

do município de Torres com prédio próprio e definido para esta 

finalidade”. 

A escola Marcílio Dias completou 90 anos, seu prédio 

histórico completou 70 anos. Parabéns pelo aniversário desta 

que foi escola de muitos dos torrenses, inclusive minha.  

Estudei na escola quando ela ainda era no morro do 

farol. Mudei-me com ela para o prédio onde funciona 

atualmente. Na época deixamos para trás uma escola antiga e 

sem condições de acomodar a quantidade de crianças que a 

cidade possuía. Estávamos trocando uma casa antiga por uma 
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nova e em condições de crescer e acolher ainda melhor as 

crianças e os adolescentes torrenses. 

“No mês de setembro de 1977, a escola muda-se para 

um novo prédio localizado no atual endereço, Travessa 

Armando Torres, número 40. E dezembro de 1979, amplia a 

capacidade de oferta da escola à comunidade torrense 

passando a contar com o ensino de segundo grau completo e 

a se chamar Escola Estadual de 2º Grau”. 

Uma escola que começou na casa do vigário Lomônaco 

para depois se estabelecer no alto do morro estava de 

mudança novamente. Agora para a parte baixa, onde já tinha 

se mudado o próprio centro da cidade. Porém o que seria feito 

do antigo prédio? 

No antigo prédio da escola da cidade funcionou a Escola 

Comercial de Torres (depois Cenecista). Foram longos anos de 

funcionamento, sempre com grandes dificuldades, formando 

técnicos em contabilidade e mais tarde também em 

administração. 

A duras penas a escola teve sua estrutura conservada. 

Mas, por algum motivo a escola fechou novamente.  

Passo por ela todas as terças-feiras e ela fechada pede 

socorro. Suas pequenas e quadradas janelas já estão quase 

todas sem vidros. O mato já toma conta do entorno. Sabe-se lá 

como estará por dentro.  

O que será da velha escola? 
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O morro do farol tem um grande potencial turístico, ainda 

não é um produto turístico preparado para acolher os turistas 

de forma plena. Como indiquei em outra coluna, algumas 

coisas podem ser feitas agora e outras, mais tarde. Uma das 

“coisas” que podem ser feitas mais tarde (não muito tarde) é o 

aproveitamento turístico deste prédio, que hoje está 

abandonado. 

O prédio da velha escola poderia ser um museu, uma 

casa de cultura, um centro de informações turísticas, um centro 

de pequenos eventos, ou tudo isso junto, ou ainda outras 

tantas utilidades que possa ter um prédio de valor histórico para 

uma cidade turística. 

Autoridades não olhem apenas para baixo, olhem 

também para cima. Olhem para a torre Norte, o Morro do Farol. 

 

 

 

  



 
 

118 
 

 

Lá no fundo, num daqueles compartimentos empoeirados da 

memória infantil encontramos velhas e boas recordações! Vale a 

pena tirar a poeira de algumas delas e compartilhá-las com outras 

pessoas antes que elas desapareçam para sempre! 

BARCO NA ILHA  
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CÉU ESTRELADO 

 

Tarde de Domingo, pipoca sendo feita em frente ao cine 

Ronda. Ficava com meu ingresso na mão olhando o pipoqueiro 

em sua destreza estourar as pipocas e espalhar o aroma por 

toda a quadra do cinema. Naquele tempo a pipoca era feita 

com banha em uma velha panela com furos na tampa aquecida 

por um antigo “fogareiro de liquinho” (botijão de gás pequeno, 

que hoje é proibido seu uso). Depois disso, as pipocas eram 

cuidadosamente colocadas nos saquinhos e expostas na 

vitrina do carrinho, prontas para serem vendidas. O velho 

carrinho de pipoca e seu pipoqueiro ali permaneciam até o final 

da matiné. Quando recomeçava a função. Uma boa espiada no 

cartaz exposto na vitrina e a entrada no cinema. O “gringo” 

cuidando dos bastidores do cinema, desde a distribuição dos 
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cartazes pela cidade até o fechar e abrir as portas do prédio. 

Mentos, chicletes Adams, bala de goma e bala mocinho nos 

acompanhavam cinema a dentro. Lembro muito bem de um 

grande mezanino e seu teto escuro com estrelas de diversos 

tamanhos, pintadas simulando um céu a noite.  

Estas são minhas lembranças de um cinema criado por 

Nicola Valosiewitch Zoanni, um russo que veio para o Brasil 

durante o período da Revolução Russa por incompatibilidades 

com o novo regime. Chegou no ano de 1949, com a família 

para estabelecer-se definitivamente em Torres. Pioneiro 

empresário da cultura circense, teatral e cinematográfica no 

balneário de Torres, Zoanni montou seu circo-cinema 

inicialmente nos fundos do anexo do Farol hotel (também 

conhecido como Imperial, demolido no ano de 2010), onde 

fazia apresentações de mágica e depois projetava filmes na 

parede dos fundos do prédio. 

No ano de 1954 ele levou o cinema para a parte baixa 

da cidade, no bairro Ronda. Nesta época, Ronda era um bairro 

popular que sofria forte preconceito, por ali morarem pessoas 

de classes menos nobres, pois os ricos moravam na parte alta 

da cidade. No início o mesmo barracão de madeira (da parte 

alta) serviu de sede. Não tinha piso, era tipo circo com 

arquibancada e tábuas em cima da areia. Com o tempo as 

paredes de alvenaria foram sendo levantadas por fora do 

barracão dando o lugar ao novo Cine Ronda, nome escolhido 

em homenagem ao bairro. 
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“Supõe-se que a intenção da escolha deste bairro fosse 

pelo baixo custo de implantação e também popularizar a 

cultura garantindo a frequência o ano todo, fugindo da 

concorrência corporativista da zona nobre. Posteriormente 

sempre superou em lotação ao cinema da SAPT que chegou 

depois, na zona nobre da cidade, e só abria na temporada de 

verão”. (Job, 2014). 

Sabe-se que Nicola pintou, no teto do Cine Ronda, 

estrelas sob um fundo azul escuro, talvez uma alusão as 

antigas lonas de circo ou aos artistas que passavam pela tela 

do cinema.  

“O céu azul de Nicola e Maria Eugênia certamente foi o 

mais brilhante de todos, capaz de encantar a tantos de tal 

forma que suas estrelas continuam fazendo parte de todos que 

ali encontraram muito mais que algumas horas de distração”. 

(Silveira, 2010). 

Minhas melhores lembranças de cinema foram dentro 

do Cine Ronda, e esta é minha homenagem a este pioneiro na 

cidade de Torres. 

 

BARCO NA ILHA 
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VELHO CASARÃO 

 

Há vários anos esperava encontrar uma fotografia de um 

antigo casarão que morei quando criança. Procurei durante 

muito tempo e nunca encontrei. Por acaso, olhando alguns 

arquivos de antigas fotografias que recebi de várias pessoas, 

me deparei com esta reproduzida acima. Comecei a observar 

as casas e o lugar e identifiquei que era próximo do local em 

que estaria o casarão e olhando para o canto inferior esquerdo 

desta imagem encontrei o meu famoso casarão. 

Minha família veio para Torres em 1969 e alugou este 

imóvel para ser uma distribuidora de bebidas: a primeira da 

cidade. O casarão foi dividido em duas partes: comercial e 

residencial. A parte comercial - o depósito de bebidas - estava 

localizada de frente para a Avenida Silva Jardim e a parte 
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residencial, da metade para trás, ficava de frente para a rua 

Borges de Medeiros. 

Eu deveria ter entre 5 e 6 anos e lembro vagamente 

deste casarão que para mim parecia estar sozinho em uma 

grande quadra no centro da cidade, o que não era realmente 

uma imaginação de criança – comprovado por informações dos 

meus pais, que afirmaram não existir a pequena casa nem a 

cerca ao lado quando lá moramos. 

Esta imagem de Torres dos anos 60 (ou final dos anos 

50) me despertou a curiosidade sobre os elementos que 

aparecem e os que estão escondidos dentro de cada prédio 

inerte da fotografia. Os aspectos aparentes descrevo através 

de minha memória... 

Olhando para ela vejo um ônibus da época estacionado 

na esquina desta pacata cidade. Ele poderia ser da antiga 

empresa torrense de transportes de passageiros Mampituba ou 

da ainda em operação, Unesul (me ajudem os mais antigos), 

revelando a localização da antiga Estação Rodoviária de 

Torres, que hoje dá lugar a um prédio. 

Uma coisa me chama a atenção: não há nenhuma 

pessoa em nenhuma das ruas que aparecem na imagem. 

Onde estariam os moradores? A fotografia teria sido feita em 

algum feriado? Mas existia sim, bastante gente! 

Voltando a foto...  

Acima do casarão, a esquerda, aparece um pedaço do 

antigo complexo da Corsan reinando absoluta naquela quadra. 
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Hoje ainda permanece no mesmo local, porém envolta por 

prédios. 

No meio da imagem está o antigo Grupo Escolar 

Governador Jorge Lacerda, escolinha da infância de muita 

gente e que também continua no mesmo lugar, porém 

acrescida de um prédio com muito mais capacidade para 

receber uma boa parte dos alunos torrenses. 

A Igreja Santa Luzia, aparece um pouco mais acima na 

imagem. Ela tinha um desenho do estilo românico de rara 

beleza, hoje desfigurada por uma arquitetura sem estilo. A 

igreja ao longo dos anos foi ampliada e atualmente ganhou a 

companhia do novo salão paroquial e da rádio Maristela que 

não aparecem na fotografia, nem sei se eles existiam nesta 

época, hoje não mais existem e estão dando lugar a um 

conjunto de prédios comerciais. Também não aparece na 

fotografia o supermercado Real que ficava em frente a 

rodoviária e que hoje em seu lugar está o banco Banrisul. 

Do lado esquerdo da igreja está o Hospital Nossa 

Senhora dos Navegantes, já com um porte médio servindo a já 

próspera cidade. Também conservado no mesmo lugar, hoje o 

hospital oferece serviços bem mais complexos e completos a 

sociedade torrense. 

Vejo ainda o Edifício Copacabana e o antigo prédio 

construído pela SAPT para abrigar seus funcionários, na 

fotografia aparecem logo atrás da igreja, o primeiro acima a 

direita e o outro a esquerda. 
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Bem, não sou historiador e nem quis buscar mais 

informações sobre todas as casas, seus moradores e outros 

aspectos, inclusive a data, por que espero a colaboração 

espontânea dos leitores para melhor descrever a cidade 

naquele momento específico. 

 

BARCO NA ILHA 
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BELVEDERE 

 

Há tempos venho pensando em como escrever sobre 

uma boa lembrança da minha infância e um marco de nossa 

cidade esquecido e marginalizado pelo menos nos últimos 

trinta e poucos anos. 
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O Belvedere. 

Belvedere em italiano quer dizer mirante, mirador ou 

observatório. Terraço no alto de um morro e de onde se 

descortina um belo panorama.  

Na minha lembrança vejo um amplo espelho d´água 

com uma grande quantidade de peixes coloridos. No meio 

deste espelho d´agua um obelisco demarca o local como uma 

grande flecha cravada na água.  

No ano de 1967 desceu na praça da prainha um 

helicóptero, nele estava o então presidente da República do 

Brasil, o General Costa e Silva. De lá, o presidente, se deslocou 

para uma clareira as margens da BR 101, próximo onde hoje 

está o posto Belvedere. No percurso alunos das escolas do 

município o saudavam com acenos de bandeirinhas do Brasil. 

(Eu não estava nesta, mas estava na chegada do presidente 

Médici em setenta e poucos. Que mania que eles tinham de 

colocar os estudantes fazendo isso naquele tempo!). 

Nesta data seria inaugurada parte da BR 101 entre 

Torres e Osório.  

Houve uma grande preparação para este evento 

significativo para o estado e para o país. Bondosa quantidade 

de carne foi assada e oferecida aos convidados e a população 

que lá assistiu à inauguração. 

Meu pai foi o responsável por trazer, de caminhão de 

Capão da Canoa, o chope (da Brahma) que seria consumido 

na festa. Diz ele que foi escoltado por batedores durante todo 
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o trajeto, visto a importância da carga. Era uma multidão, e pelo 

que se sabe faminta e sedenta, pois não sobrou nada do 

caminhão de chope que teve que ser reforçado com caixas de 

cerveja adquiridas na cidade. 

Após a inauguração o Belvedere passou a ser um local 

procurado pelos torrenses. Geralmente aos fins de semana as 

famílias torrenses costumavam ir até lá para olhar a BR 101, a 

mata atlântica, fazer piquenique ou apenas admirar a novidade. 

Essa prática perdurou por muitos anos até o lugar ser ocupado 

por uma zona do meretrício. Esta “atividade”, mais tarde, 

também foi substituída (ao que parece) e atualmente existe um 

restaurante e parador para caminhoneiros. A cidade virou as 

costas para o velho Belvedere. 

Bem, são lembranças que às vezes submergem 

empurradas por memórias emprestadas. 

Acredito que o Belvedere ainda esteja na memória de 

uma boa parte dos torrenses. Quem tiver mais informações me 

envie e quem sabe poderá suscitar uma nova crônica. 
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Não, o marketing não foi inventado pelo Picoral! Mas ele já tinha 

uma boa noção de como fazê-lo. Por aqui ele foi o pioneiro em tudo 

que se relacionasse com preparar e “vender” o seu produto. 

“Natureza encantadora, rochedos, furnas e montes atapetados de 

relva luxuriante, tudo reunido em um só conjunto, fazem de 

Torres a praia maravilhosa. 

BARCO NA ILHA  



 
 

130 
 

O PRIMEIRO MARQUETEIRO 

 

O primeiro marqueteiro de Torres foi um Zé que 

divulgava seu negócio através de panfletos. Mas não era um 

“zé qualquer” ou “zé ninguém”, tinha nome e sobrenome de 

peso: José Antônio Picoral. Foi ele que em 1915 empreendeu 

o seu Balneário Picoral e iniciou o turismo de sol e mar na 

pacata vila de Torres. 

De suas viagens pela Europa, trouxe uma novidade: a 

divulgação através de folhetos. Picoral criou seus folhetos com 
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criatividade e grau de detalhamento compatíveis com os 

padrões atuais. A logística utilizada foi muito bem executada, 

distribuiu seus folhetos na capital da província (Porto Alegre) e 

nas principais cidades do interior. A partir do folheto seu filho, 

o Zequinha, desenvolveu um filme que era apresentado antes 

das principais sessões de cinema da capital. 

Marketing perfeito. Os famosos 4 P’s (muitas vezes 

desvirtuados por invencionistas para 6 ou 8 P’s) lá estavam: 

Produto, Preço, Praça e Promoção. 

Para quem não está familiarizado com estes termos, eu 

explico. Como Promoção, Picoral utilizou os folhetos e o filme, 

além do “boca a boca” e propaganda em jornais da época. 

Como Praça (Distribuição), ele a determinou através da 

veiculação e distribuição, pois escolheu a Capital e as 

principais cidades do interior como domicílios do seu público 

alvo. O Produto era o próprio hotel e seus serviços. Balneário 

Picoral, um hotel modelo para a época, um resort dos dias de 

hoje. Possuía as três refeições incluídas na diária e até café da 

tarde, Chalés a beira mar, Salão de festas, barbearia, 

sorveteria, bar, lavanderia, enfim tudo que o hóspede 

necessitasse. E, claro, tudo isso direcionado para o hóspede 

classe A seu público alvo. Quanto ao Preço, pelo que se sabe 

era compatível aos padrões do hotel e de seu público bem 

definido. 

Lembro este pioneiro em marketing para falar sobre 

outras formas de promoção de vendas que vejo pela cidade de 
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Torres na atualidade. São apenas dois exemplos que vou 

comentar esta semana: Os carros de som, guias comerciais e 

os panfletos. 

Os carros de som são mídias invasivas e 

desconfortáveis aos ouvidos de todos, inclusive dos que a 

fazem. Em Torres, são vários carros (legalizados ou não) 

desfilando principalmente pelas avenidas comerciais e 

ensurdecendo compradores e lojistas (muitos deles com seus 

próprios anúncios).  

Os guias comerciais não são invasivos, mas seus 

promotores sim. Diariamente aparece um nos comércios da 

cidade convidando a participar.  

E, por fim, os panfletos. Estes entopem as portas 

comerciais e residenciais diariamente, além de estarem 

presentes como encarte nos jornais locais. 

Os carros de som e os panfletos são mídias imediatistas 

e levam ao consumidor informações descartáveis, ou seja, a 

pessoa escuta ou vê e se não interessar descarta na hora. Hoje 

estas duas mídias têm mais desvantagens que vantagem, pois 

mais incomodam do que passam seu recado, poluem a cidade 

com barulho e entulho e duvido que alguém comprove (através 

de pesquisa) sua efetividade. 

O guia comercial, é para longo prazo, porém com a 

internet e o google, ele está praticamente condenado a ficar no 

fundo de uma gaveta qualquer. 
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O que quero dizer é que, assim como Picoral, em seu 

tempo, inovou trazendo novas mídias para divulgar seu 

negócio, nós torrenses podemos e devemos buscar 

alternativas inovadoras para fazer o mesmo.  

O panfleto (folheto) e o filme comercial lá em 1915 eram 

novidades, hoje, a internet com as mídias sociais, são a grande 

novidade (já nem tanto). Daqui a pouco surgirão novas formas 

em novas plataformas e as empresas irão aos poucos 

migrando para elas. 

Hoje vejo várias empresas torrenses utilizando as 

mídias sociais e tendo bons resultados, porém a maioria ainda 

não se adaptou a este modelo e continua buscando soluções 

nos modelos antigos. 

Por isso, infelizmente nossa cidade continuará por longo 

tempo barulhenta e cheia de papel para reciclagem.  

 

BARCO NA ILHA 
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SLOGANS AND FOLDERS  

 

Torres a praia Maravilhosa. Torres, a rainha das praias. 

Torres a mais bela praia gaúcha (ou do RS). Torres a capital 

do balonismo. Slogans que surgiram e permaneceram por anos 

e/ou ainda estão na mente dos torrenses e turistas. 

Torres pitoresco, a praia maravilhosa. Esta frase era a 

capa de um dos primeiros folders feitos para divulgar a cidade 

de Torres. Nele se destacavam os rochedos da torre da guarita. 

“Onde veranear? ” Perguntava um dos folders feito por 

Picoral (1915 a 1941), e em seguida destacava o que esperava 

pelos veranistas. 

 “Para revigorar o corpo e recuperar as energias...é 

necessário um veraneio que reúna, além de clima especial, 
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todos os demais fatores que contribuem para a satisfação 

completa do espírito. Conforto bem-estar, distrações e o 

melhor clima do nosso estado, encontram-se conjugados no 

Balneário Picoral Torres”. 

O interessante que o principal apelo para a “compra” do 

produto turístico era a busca pelo bem-estar e a qualidade de 

vida com o máximo de comodidade ao veranista. 

“Para se colocar a altura das exigências dos senhores 

veranistas vêm melhorando e ampliando de ano para ano as 

suas instalações. Assim já dispõe de luz elétrica, água 

encanada, câmara frigorífica e esgoto”. 

O destaque dos atrativos turísticos era para os rochedos 

a beira mar que com a paisagem, ainda pouco explorada, 

formavam um magnífico “cartão postal”. 

“Um dos mais belos aspectos de Torres é a sua situação 

junto ao mar, cujos embates são resistidos pelos rochedos que 

lhe servem de base. É uma paisagem grandiosa que empolga 

o veranista, isolando-o por completo das preocupações 

mundanas. Torres é um lugar de maravilhas naturais”. 

Assim é que se fazia marketing há mais ou menos cem 

anos atrás. O que se vê nestes folders é o claro foco ao público-

alvo muito bem definido por Picoral. Naquela época a 

divulgação da cidade era feita exclusivamente por uma 

empresa privada. 

Voltando aos slogans do início deste texto, vemos que 

foram alterados no decorrer dos anos na busca de novos e 
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diferentes públicos. Se analisarmos algumas das folheterias 

confeccionadas pelas diferentes administrações passadas e 

pela atual, vemos direcionamento para mais de um público 

alvo. Vemos que algumas vezes os rochedos e a guarita foram 

“esquecidos” e deram lugar a outros atrativos nas capas de 

flyers e folders distribuídos em feiras pelo país e fora dele. O 

que parece é que estamos deixando de lado aquilo que fez de 

Torres a praia do RS mais conhecida dentro e fora do país:  

Será que este primeiro e maior valor da cidade de Torres 

ficará esquecido lá nos folders de Picoral? Será que o 

balonismo passará definitivamente a ser o principal atrativo da 

cidade? Será que podemos conjugar os dois, buscando um 

público com objetivos distintos e convergentes? Ou será que 

continuaremos perdidos procurando o “público-alvo” que ainda 

não definimos? Mais uma vez, a resposta que hoje procuramos 

pode estar no passado.  

 

BARCO NA ILHA  
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MAIS BELA, SÓ QUE NÃO! 

 

Desde que me lembro, Torres sempre foi chamada de 

Mais Bela! E realmente é. Se compararmos, as outras praias 

gaúchas não têm a menor chance, neste quesito, Torres é a 

melhor. 

Mas não é só este quesito que conta quando alguém 

escolhe um destino turístico e aí que tudo começa a complicar. 

Infraestrutura turística: vamos ficar apenas neste 

aspecto, para começar!  

Meios de Hospedagem, como estamos? 

Numericamente considero bem servido, qualidade e serviços 

não está muito diferente de outras praias (claro que poderia 

melhorar, mas isso é assunto para outra coluna). Temos aqui 

em Torres o que também existe em outras praias gaúchas: 
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pousadas, pensões e albergues clandestinos que disputam o 

mercado com os meios de hospedagem oficializados. E claro, 

não oferecem serviços nem acomodações com o mínimo 

padrão de conforto e segurança. Ah, mas o assunto da coluna 

é beleza (ou a falta dela). Pois é, sem querer desmerecê-los, 

mas a maioria tem um aspecto pouco “convidativo” (para não 

dizer feio e descuidado) e não melhoram em nada o aspecto 

visual da cidade.  

Restaurantes: também temos bons restaurantes com 

bons serviços e a maioria têm bom aspecto, ou seja, não 

influenciam negativamente para a beleza da cidade. 

Ruas: Bem aqui começa o grande problema de Torres. 

Apesar de muito investir no asfaltamento da cidade, a 

prefeitura ainda peca no item manutenção. Buracos aparecem 

e se perpetuam esperando uma operação para tapá-los. Houve 

uma ótima iniciativa da prefeitura em retirar (alterar tamanho e 

disposição) toldos, placas e outros objetos que dificultavam a 

movimentação das pessoas pelas calçadas e poluía a 

paisagem. Melhorou, um pouco, pois isso não foi estendido 

para outras avenidas e ruas da cidade, ficou apenas nas 

avenidas principais, uma pena. 

Os canteiros e rótulas foram adotados por algumas 

empresas que fazem de forma satisfatória sua manutenção, o 

que também melhorou. O trânsito, antes confuso, agora 

modificado, continua confuso. Mal sinalizado: muita placa não 
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é sinônimo de bem sinalizado, fica confuso e esteticamente 

feio. 

Mobiliário Urbano: Alguns heroicos comerciantes 

investiram em bancos e lixeiras com qualidade e beleza e 

conseguiram deixar, pelo menos o entorno de suas lojas, um 

aspecto muito bom. Mas como disse, são exceções. A maioria 

não cuida ou valoriza sua calçada ou, ainda mais grave, a 

fachada e o interior de seus comércios. Alguns construtores 

estão valorizando o aspecto visual dos prédios e estão 

surgindo construções com belas formas e estilos, o que 

certamente deixará a cidade mais bonita em pouco espaço de 

tempo. Porém outros, destroem ruas laterais e calçadas e, 

ainda acumulam entulhos e materiais de construção neste 

entorno. 

Produtos (Pontos) turísticos: Vamos passear pelos 

famosos pontos turísticos da cidade. Você já os visitou 

ultimamente? Faz tempo que não vai até a guarita, o morro do 

farol, a ponte pênsil, a lagoa do violão, a praia da cal, a prainha 

ou a praia grande? Não, não espere que venha algum parente 

ou amigo para visitá-los. Vá antes para se preparar e não se 

assustar e nem decepcionar seus visitantes. Vamos combinar 

o seguinte: Visite-os e depois me mande um e-mail sobre suas 

constatações. 

Equipamentos turísticos e mobiliário urbano: Bom, 

deixei este item por último por que ele foi o motivo desta coluna. 

Passeando pelo calçadão (inconcluso) me deparei com os 
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equipamentos de ginástica colocados em dois pontos de nossa 

orla: um no mirante do “Abrigo” e o outro na prainha. O objetivo 

destes aparelhos foi totalmente modificado. O que era para 

proporcionar saúde, hoje é uma ameaça a ela. Não existe mais 

nenhum aparelho em condições de ser usado, estão 

enferrujados, quebrados e faltando peças. São altamente 

nocivos a integridade das pessoas que tentarem utilizá-los (e 

ainda tem gente que tenta). O que já tinha um aspecto não 

muito bom, hoje deixa estes dois locais ainda mais feio e, pior, 

perigoso. Bancos, lixeiras e postes, todos malcuidados ou 

destruídos fazem parte de toda a orla e em alguns pontos da 

cidade, compondo um péssimo aspecto visual. Mais uma vez 

a falta de manutenção, como problema desta gestão (e das 

outras). 

Contrastando com as belezas naturais, todo o resto que 

compõe o cenário de Torres não a ajuda a sustentar esta 

beleza. A mais bela pintada por Deus e infelizmente mal-

acabada pelo homem! 
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Sai o rastro fica o vulto, vai o vulto fica o susto. Quem viu, duvida 

que viu! Quem pensa que viu não viu! Fantasmas, aparições ou 

serão os “vultos” da nossa curta, mas rica história. 

BARCO NA ILHA 
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CAÇADORES DE TESOUROS 

 

Enterrar coisas é um comportamento antiquíssimo, 

dizem que começou com os piratas nos séculos 17 e 18. É que 

nessa época não havia bancos ou contas no exterior (Suíça ou 

ilhas Cayman) para guardar preciosidades (ouro, prata e outras 

relíquias). Por isso usava-se o modelo dos cachorros: 

enterravam seus tesouros no fundo do quintal (ou dentro das 

casas).  

Claro que Torres não ficou fora desse “comportamento” 

mundial. Nosso torrão era passagem de piratas, jesuítas, 

tropeiros e outros mais, e pode ter herdado algumas relíquias 

cuidadosamente enterradas.  
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Existem várias lendas sobre tesouros enterrados em 

diversos pontos da cidade. Na guarita, por exemplo, tem pelo 

menos três lendas bem conhecidas: a da sereia, a do 

homúnculo e a dos piratas. 

Sempre fui muito curioso sobre a cidade e suas histórias 

e conversando com um amigo, soube de uma muito boa e vou 

tentar contar sem fornecer os nomes dos participantes para 

manter o sigilo da fonte. 

A história aconteceu em uma das casas da rua de baixo 

(Júlio de Castilhos), que já não existe mais. Esta casa pertencia 

a família Freitas, descendentes diretos de Balbino de Freitas 

(um antigo comerciante, dono da primeira casa de secos e 

molhados da cidade) e que, assim como muitas outras, não 

suportou a ação do tempo e ruiu, deixando apenas boas 

histórias.  

A moradora desta antiga casa, certa noite, acordou 

assustada, teve um pesadelo. Neste pesadelo lhe apareceu um 

índio apontando para o chão e dizendo que havia um tesouro 

enterrado embaixo da casa. Ela não deu muito interesse para 

isso e continuou sua vida. Porém, outras noites ela teve o 

mesmo pesadelo. O que deixou seu marido, no mínimo 

encucado com a história. Na época, o piso da casa estava 

necessitando de melhorias, pois a casa já era centenária. 

Então ele aproveitou e resolveu dois problemas, o piso e o 

tesouro e empreitou um buraco no meio da casa. Auxiliado por 

um conhecido, varou algumas noites nas escavações. Como a 
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tarefa era muito grande e complexa e não havia muitos 

recursos tecnológicos a seu alcance, o sonho de ficar rico foi 

adiado. Mas o piso foi refeito! 

Passado algum tempo, a casa já não mais oferecia 

segurança para habitar, os moradores, então, se mudaram 

para a casa dos fundos, desocupando a mesma. Com a casa 

em ruínas ficou mais fácil desenterrar (literalmente) a história 

do tesouro.  

Agora com a ajuda da tecnologia, a busca pelo tesouro 

ficaria mais fácil. O morador descobriu uma pessoa que 

possuía um detector de metais e que também era conhecido 

por procurar tesouros, que aderiu a caça ao tesouro. 

Numa escavação mais profunda, no local indicado pelo 

detector de metais, encontraram uma moeda antiga, um 

dobrão talvez. Isso indicava que era esse o caminho. No meio 

da escavação o dono do detector incorporou uma entidade que 

dizia ser um padre e que embaixo da casa estava enterrado um 

tesouro e contou detalhes de uma descoberta de moedas 

antigas na casa ao lado, anos antes.  

Esse acontecimento motivou ainda mais os caçadores 

de tesouro e eles cavaram mais fundo ainda. Cavaram, 

cavaram até baterem com uma grande rocha sólida. Fim da 

linha.  

Os caçadores de tesouro chegaram ao limite do 

possível. A grande rocha não tinha como ser removida e o 

sonho de ficar rico foi mais uma vez adiado ou encerrado. 
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O dono da casa soube, depois de pesquisar sobre o 

assunto, que bem onde estava a antiga casa era um antigo 

caminho dos padres, que se iniciava no alto da igreja e passava 

pela casa chegando à beira da lagoa do violão. 

Bem, até hoje não se soube de ninguém que ficou rico 

de uma hora para outra naquelas redondezas. Sinal de que o 

tesouro ainda repousa embaixo da grande rocha ou talvez 

ainda esteja esperando a pessoa certa a encontrá-lo. Não se 

sabe! 

A maioria dessas histórias sobre tesouros envolvem 

índios, padres, escravos e guardiões de tesouros. 

Invariavelmente os locais são casas antigas, fazendas 

abandonadas, velhas figueiras ou próximo a cemitérios.  

Mitos e lendas fazem parte da cultura popular de uma 

sociedade, estão imersos em seus modos de sentir, pensar e 

agir e levam pessoas a fazer – ou deixar de fazer – coisas antes 

impensadas, a ter este ou aquele comportamento, a aspirar, 

sonhar, desejar que o fantástico faça parte de sua realidade.  

Não sei se existe mesmo um tesouro do tipo clássico, 

aquele do baú cheio de joias e ouros enterrado nestes lugares. 

Contudo pode sim existir outros “tesouros” menos valiosos 

para quem os procura, porém extremamente preciosos para 

quem os guardou. 

 

BARCO NA ILHA 
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NA CALADA DA NOITE  

 

Muito se falou e ainda se fala em Torres sobre algumas 

assombrações ou lugares mal-assombrados. Eu sempre gostei 

destas histórias, desde guri, mas confesso não ser tão corajoso 

assim para comprová-las ao vivo. 

Um fato novo me chamou a atenção um dia destes. 

Todas as quintas, à noite, faço parte de um grupo que 

apresenta o Roteiro Turístico Histórico/Cultural Voo da 

Urucuera no Centro Municipal de Cultura, e uma destas noites, 

enquanto montava o computador e o projetor, aconteceu algo 

estranho. Liguei o computador e estava testando o material 

visual. Tudo certo. A projeção estava aparecendo na tela e 

estava tudo ok. Volto meu olhar para o computador e troco de 
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lâmina no PowerPoint olho para a tela onde estava sendo 

projetada e ela estava preta, ou seja, não aparecia nada e o 

projetor estava ligado. Depois de muito mexer no computador 

resolvi olhar se o cabo do projetor estava conectado ao 

computador. Para minha surpresa, não, ele não estava! Ora, 

mas como projetou na primeira vez? Bem, mas não foi só isso 

que aconteceu nesta noite, o microfone simplesmente parou de 

funcionar e voltou em seguida sem nenhuma intervenção 

nossa. Brincamos com a situação e apresentamos 

normalmente o Roteiro. 

Mais tarde, ao sair, indaguei com o vigia perguntando se 

ele já tinha visto alguma “manifestação” durante as noites de 

trabalho. Ele, então, afirmou que nunca viu nem ouviu nada de 

diferente desde que começou a trabalhar no centro de cultura. 

Apenas tinha ouvido falar sobre a mulher de branco que foi 

vista quando ainda funcionava um cinema no local e o já 

conhecido senhor de chapéu. 

O historiador e meu amigo Jaime Batista já tinha me 

falado sobre um caso que aconteceu com uma oficineira. Ele 

contou que ela andava pelo corredor do Centro Municipal de 

Cultura com seu filho e um senhor a interpelou e perguntou 

onde ficava o banheiro. Ela indicou o local para ele e seu filho 

olhou para ela e perguntou com quem ela estava falando, pois 

ele não viu ninguém.  

Dizem que é o Alfredinho, um senhor de chapéu (boné) 

e muito bem vestido e com um jornal embaixo do braço e que 
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já foi visto por diversas pessoas. Ele foi síndico do edifício da 

SAPT, e pelo jeito continua por lá. 

Como bom curioso fui atrás de mais informações sobre 

os causos sobre as aparições no centro de cultura.  

Por acaso encontrei na internet um vídeo de caçadores 

de fantasmas tupiniquim. Nem sabia que tínhamos isso por 

aqui. E para minha surpresa eles já estiveram aqui em Torres 

e sabem onde? No Centro Municipal de Cultura! E quem eles 

encontraram? Sim, o seu Alfredinho! 

No creo en brujas, pero que las hay, las hay! Este é um 

ditado retirado do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes e 

parece que combina muito bem com o texto a seguir. 

Não é que o seu Alfredinho se manifestou para os 

caçadores de fantasmas brasileiros! E mais, foi constatado, 

através da filmagem, uma pessoa andando atrás do vigia do 

Centro Municipal de Cultura. Esta é uma das duas únicas 

aparições filmadas pelos caça-fantasmas. 

Vi as três partes das filmagens dos caça-fantasmas e 

confesso que fiquei impressionado com a aparição. Mas não 

tem como afirmar se é verdadeira ou não. O pessoal que 

estava lá confirmou que não havia mais ninguém além deles. 

Portanto o “sujeito” que aparece passeando atrás do vigia não 

era para estar lá, ou era? 

Bem, embora convidado a aparecer pela caça-

fantasmas, digamos que não precisava ser tão explícito. Mas o 

fato é que ele apareceu e se vê nitidamente (demais até para 
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um fantasma) um homem baixo, com as mãos para trás, 

caminhando lentamente e passando por trás do vigia, enquanto 

este conversava com a caça-fantasmas. 

Isto aconteceu logo no início da visita noturna dos caça-

fantasmas ao centro de cultura. Normalmente, estas pessoas 

que investigam os fenômenos paranormais, possuem várias 

parafernálias que os auxiliam a identificar, documentar e até se 

comunicar com os “do além”. Mas os caça-fantasmas 

tupiniquim vieram só com câmera filmadora e um medidor de 

Campo eletromagnético, que muito trabalhou “bipando” o 

tempo inteiro. 

Os caça-fantasmas iniciaram seu trabalho pelo hall de 

entrada do auditório, onde ocorreu a aparição, que eles não 

notaram no momento da filmagem. Só foram observar a 

aparição tempos depois ao serem contatados por uma pessoa 

que viu e os avisou. Ou seja, algo surreal mesmo. 

Diferentemente de como ocorre com os caça-fantasmas 

legítimo, os nossos não reveem as filmagens em busca de 

fatos ou sons que não foram notados ao vivo. 

No canto do palco, no mesmo local que estava o meu 

computador (do fato relatado na semana passada), o medidor 

de campo eletromagnético bipou freneticamente, indicando 

alguma presença, que segundo a caçadora de fantasmas 

poderia ser o seu Alfredinho. Na dúvida, duvidamos!  

Outro lugar de destaque foi o corredor que leva aos 

banheiros, onde várias aparições foram vistas quando o 



 
 

150 
 

cinema funcionava no local. Muitos bips no medidor ao longo 

do corredor e um susto no rapaz que filmava. Parece que viu 

alguém entrando no banheiro, só ele viu!  

Enfim, depois de mais alguns bips e conversas com os 

“ausentes” os caçadores encerraram a caçada, que segundo 

eles foi muito interessante. E para vocês matarem a 

curiosidade e comprovar com seus próprios olhos é só digitar 

“fantasma em torres rs” no Google que aparecerá o link para 

os caçadores de fantasmas.  

Para encerrar este assunto, não posso deixar de contar 

sobre a outra aparição famosa do centro de cultura: a mulher 

de branco. A mulher de branco é um clássico em assombração, 

tem uma em cada recanto do país, mas essa é nossa e 

autêntica.  

Numas destas noites de trabalho, o vigia, estava no 

salão do auditório e ouviu um barulho de passos do seu lado e 

indo em direção a porta. Meio atordoado o vigia não pensou 

muito e correu em direção a porta de saída. Olhou para a porta 

(de vidro) e viu um vulto branco de uma mulher correndo em 

direção ao corredor dos banheiros. Por impulso, ele correu 

atrás do vulto pelo corredor escuro rumo aos banheiros. Ele 

ainda ouvia os passos de alguém correndo quando parou em 

frente a uma porta fechada. Como estava muito escuro, voltou 

para acender as luzes. Quando chegou ao lado da porta notou 

que ela estava trancada pelo lado de fora com um grande 
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cadeado, não havia a mínima chance de alguém (vivo) por ali 

passar.  

Contam que o vigia, naquela noite, passou as últimas 

horas de serviço bem próximo a porta de saída dizendo: No 

creo, pero que las hay, las hay! 

 

BARCO NA ILHA 
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OSSADAS NO CENTRO DA 

CIDADE 

 

A cidade de Torres tem várias passagens e 

acontecimentos pitorescos, como a passagem dos dois 

Imperadores, de Garibaldi e Anita, do Bispo Coutinho, de Bento 

Gonçalves, entre outros. Teve, também, participação nas 

revoluções e até na proclamação da república.  
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Pois é, mesmo parecendo pacata a rotina de Torres 

nunca foi necessariamente tranquila. E mais uma vez esta 

aparente calmaria foi quebrada com o achado de duas ossadas 

humanas durante a escavação de um terreno próximo ao Farol 

Hotel.  

Não! Não foi a escavação do novo prédio em construção 

em frente ao hotel, mas a escavação para a construção do 

novo centro comercial naquele local há 43 anos! O local onde 

foram achados os ossos era o pátio da casa dos herdeiros do 

desembargador Vieira Pires, que residiu lá por mais de 25 

anos.  

Na época foram chamados os moradores mais antigos 

para ajudar a polícia a desvendar o mistério: De quem seriam 

estes ossos? 

Primeira hipótese: Prisioneiros e desertores das forças 

legalistas da revolução de 1893, degolados e enterrados neste 

que seria um dos cemitérios da cidade. 

Segunda e terceira hipóteses: As duas levantadas pelo 

delegado da época: um crime passional, em que o marido mata 

o casal de amantes e enterra nos fundos de casa ou duas 

vítimas de uma peste como a varíola. 

Quarta hipótese: As ossadas pertenceriam a Manoel 

Rodrigues e Cândida Maria Purcina (Filha do Alferes Manoel 

Ferreira Porto), pois no lugar havia uma grande cruz, antes da 

construção da casa do desembargador. 
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O jornal Correio do Povo noticiou o acontecido e 

publicou a entrevista com várias pessoas da comunidade, que 

deram credibilidade a quarta hipótese, e entre eles estavam 

duas figuras ilustres o exator aposentado Idílio Ferreira Porto e 

o ex-prefeito e advogado Moises Camilo de Farias. 

Farias, deu o seguinte depoimento:  

“Era uma cruz de madeira, com um metro e meio mais 

ou menos. Estava encravado num pedestal de escadas, feito 

de estuque (composição de barro em armação de madeira) 

coberto com cal. Nós crianças, brincávamos em redor dela e 

os adultos promoviam festas religiosas na Santa Cruz”. 

Porto, acrescentou:  

“A cruz foi transferida para o lado norte da Igreja de São 

Domingos das Torres talvez há mais de 35 ou 40 anos. Mas, 

nunca ouvi falar que houvesse alguém sepultado sob a cruz. E 

ali também nunca foi cemitério, disso tenho absoluta certeza”. 

Versão aceita 

“Seriam os cadáveres dos doadores de uma sesmaria 

de terra para a igreja. Na colônia de pescadores da margem 

esquerda do rio Mampituba, do lado catarinense, moram os 

bisnetos de Manoel Rodrigues. Eles supõem que os ossos 

encontrados sejam de seus bisavôs, Manoel Rodrigues, o 

Neco, e Cândida Maria Purcina. Manoel Rodrigues, bisneto de 

Manoel Neco Rodrigues, não afirma que os ossos encontrados 

nas obras do Centro Comercial de Torres sejam de seus 

bisavôs. Mas garante que, se for um homem e uma mulher, 
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podem ter certeza que são eles. Quando estes doaram o 

terreno para o santo, pediram para serem enterrados ali. Não 

lembramos bem o local, porque tudo era campo aberto, mas 

ficava naquele morro onde está a cidade”. 

De acordo com João Barcelos, na Torre Norte, onde se 

iniciou a cidade de Torres, existiu no mínimo três cemitérios, e 

esse lugar coincide como o primeiro deles. 

“O primeiro localizava-se próximo ao prédio da antiga 

sede da SAPT em frente ao Farol Hotel, que possivelmente 

seria o local onde foram encontradas as ossadas do casal 

Cândida e Manoel Rodrigues da Silva, genro de Manoel 

Ferreira Porto. O segundo, conforme Ruschel, foi criado entre 

1861 e1862 (conhecido por cemitério dos degolados), e 

permaneceu até 1898 em razão da invasão das areias. Existem 

versões de que este cemitério se localizava no pé do morro do 

Farol, na praia da Cal. O terceiro, ao lado do Farol, no alto da 

torre, existiu desde 1894 e foi desativado na primeira década 

de 1950 (outras fontes dizem ter durado até 1960). Dizem que 

em suas portas ocorreram no mínimo dois fuzilamentos! ” 

As ossadas foram enviadas ao IML, porém não 

conhecemos o resultado das análises e nem o destino dado 

aos ossos. Apenas se sabe, de acordo com a memória dos 

velhos moradores de Torres e dos descendentes de Neco 

Rodrigues, que os ossos seriam da metade do século passado 

e nada indica que pudessem manter-se praticamente intactos, 

inclusive com madeiras dos caixões ainda com pedaços de 
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rendas. Embora dado como desvendado o mistério, ainda 

restam dúvidas! 
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O ESPIGÃO DA DONA 

BERTA 

 

Na onda da discussão sobre os espigões à beira mar 

lembro-me de um dos primeiros prédios altos da cidade: O 
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edifício da Dona Berta. Próximo a prefeitura e ao lado de 

algumas das mais antigas casas de Torres, lá está o edifício 

mal-assombrado da minha infância e a de tantos outros até 

hoje. 

Às vezes esquecido, mas sempre ali, o velho edifício se 

mantém em pé contrariando a tudo e a todos. Diz a “lenda” que 

naquele edifício incompleto havia uma velha senhora ou o 

fantasma dela assustando quem lá ousasse entrar. Isso era o 

que nós alunos do ESD falávamos sobre o tal edifício. 

Procurando conhecer um pouco mais sobre o tal prédio, 

resolvi investigar a história e fiquei sabendo que ele pertencia 

a Dona Berta, uma senhora “bem de vida” (rica, talvez) e muito, 

digamos, “alegre” no escolher suas roupas (hoje a chamariam 

de Perua). Em certa altura de sua vida resolveu construir um 

edifício em uma das principais ruas da cidade, a rua Júlio de 

Castilhos. Pelo que se sabe ela investiu uma grande parte de 

seu patrimônio erguendo o chamado “espigão”. Quando o 

prédio estava quase pronto, o falatório pela cidade sobre 

possíveis rachaduras e perigo de desabamento forçaram as 

autoridades a interditarem a construção. Este fato não muito 

bem explicado durou muito tempo e isto a fez ficar perturbada. 

Durante alguns anos ela perambulava entre os andares do 

prédio inacabado. 

Pelo visto a aversão a espigões é bem mais antiga que 

pensávamos. Será que houve discussão sobre a construção ou 

não do velho espigão? Sombra na praia? Especulação 
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imobiliária? Havia “investidores” ou construtoras na época? 

Acho que não. O que teria acontecido? Por que teria sido 

rejeitado na época? Só pelas rachaduras ou algo mais sacudia 

e incomodava a sociedade da época? Talvez o diferente, o 

inovador, o desestabilizador, o desconhecido criou 

insegurança aos moradores e o poder público da época. O fato 

é que interditaram o tal prédio e como monumento a ignorância 

e ao descaso ele nos assombra ainda nos dias de hoje. Talvez 

agora não tão firme, mas ainda de pé. 

Quantos fantasmas nossa cidade ainda convive e tenta 

expurgar. Um que de tempos em tempos aparece é o fantasma 

da construção de prédios na famosa zona 8. Há alguns anos 

esta discussão resultou na não liberação de prédios altos nesta 

área. Hoje novamente em pauta, provocou a manifestação de 

famosos (como Martha Medeiros, Iotti entre outros) e a revolta 

de anônimos (não tão anônimos assim, pois estavam nas 

mídias sociais identificados).  

Novamente não se olha para trás para seguir em frente. 

O que Torres pretende ser no futuro? Quer continuar investindo 

no Turismo tal como faz hoje (desta mesma forma ou sem 

forma definida) ou quer mudar o seu principal foco? A palavra 

fundamental é foco. Tendo um foco determinado tudo fica mais 

fácil para planejar e direcionar os recursos disponíveis, 

inclusive para poder discutir e se posicionar sobre a definição 

da liberação ou não da construção de espigões, a forma de 
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construção, seus impactos, ou simplesmente deixar como está 

até a próxima aparição deste famoso e insistente fantasma. 

Acho que posso ouvir a velha senhora resmungando 

sobre as verdades ditas pela Martha! 
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Várias carcaças de embarcações repousam no fundo do mar da 

costa torrense. Algumas bem mais perto que se imagina! E outras, 

que nem se imaginaria!  

BARCO NA ILHA 
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SUBMARINOS NA ITAPEVA? 

 

Começo este texto com a lembrança de uma conversa 

que tive anos atrás com o seu João Barcelos. Nesta conversa 

falamos sobre Torres antiga e ele, muito conhecedor do 

assunto, me deu várias informações. Uma delas foi a respeito 

da possibilidade de ter passado por nossas águas alguns 

submarinos alemães, inclusive sobre o afundamento de um 

deles em nossa costa. 

Em 1978 a Prefeitura Municipal de Torres lançou o Mapa 

Histórico de Torres criado por Dante de Laytano comemorativo 

ao centenário da criação do município (1878 - 1978). Neste 

mapa, entre outros eventos históricos, havia o desenho de um 

submarino afundando, perto da Ilha dos Lobos com a seguinte 

descrição: “1943- Afundamento de um submarino nazista pela 

F.A.B.”. 
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Para reforçar esta tese, em 15 de julho de 2011 foram 

encontrados a 75 metros de profundidade no litoral catarinense 

(próximo às praias de São Francisco do Sul-SC), os restos do 

submarino alemão U513, afundado por um avião americano 

em águas territoriais brasileiras durante a Segunda Guerra 

Mundial. O submarino afundou no dia 19 de julho de 1943 em 

consequência de um bombardeio do avião Martin PBM da 

Marinha americana, deixando 46 tripulantes mortos e apenas 

sete sobreviventes, incluindo seu comandante. Durante a 

Segunda Guerra Mundial, foram afundados em águas 

brasileiras 11 submarinos alemães. Vários grupos de 

arqueologia submarina desenvolvem trabalhos de pesquisa 

documental para tentar achá-los, mas o U513 é o primeiro a 

ser encontrado.  

Em 26 de Agosto de 1942 um avião da FAB decolou da 

base aérea de Canoas-RS e bombardeou um submarino 

alemão perto de Araranguá-SC (deveria ser entre Morro dos 

Conventos e Arroio do Silva, pois pertenciam ao município de 

Araranguá) que devido as avarias, adernou. O avião sofreu 

com os estilhaços da bomba que atingiu o submarino, tendo 

que forçar sua descida na cidade de Osório-RS. 

O primeiro submarino foi afundado no mesmo ano do 

que o de Torres e o segundo foi mais próximo de Torres, mas 

um ano antes. Isto não prova nada mas ajuda a embasar a tese 

de que realmente passaram submarinos nazistas por nossas 

águas. 
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O morro da Itapeva parece que já foi um lugar 

estratégico para Torres. Na época da segunda guerra mundial 

Torres estava, como vimos, na rota dos submarinos Alemães e 

dizem que até podem ter parado por aqui, próximo ao morro da 

Itapeva.  

Sabe-se que durante a segunda Guerra Mundial, Torres 

sofria “apagões” e dizem que estes eventos estavam 

relacionados com as sinalizações que aconteciam no morro da 

Itapeva. Esses sinais eram feitos por alguém que estava em 

cima do morro da Itapeva e que aproveitava os apagões da 

cidade para isso (ou o contrário, apagava as luzes da cidade 

para emitir os sinais ficando mais visível do mar?). Dizem até 

que o famoso Picoral teria ligações com os alemães (e o 

nazismo) e por este motivo seria, mais tarde, confiscado o seu 

famoso “Quadrado Picoral” pelo governo estadual. Nesta 

época, coincidentemente, era o Balneário Picoral quem 

fornecia eletricidade para a cidade. 

Isto tudo podem ser apenas ilações, porém existe um 

conjunto de casas no morro da Itapeva onde moravam alguns 

alemães. Algumas dessas casas ficavam no alto do morro e 

em uma delas, logo na entrada, havia uma prateleira muito 

grande, com um fundo falso. Atrás desta prateleira havia um 

grande vão coberto com um marco de madeira esculpida que 

levava para uma sala um nível abaixo da casa. O marco 

divisório da casa para o porão era todo esculpido com 

pequenas suásticas nazistas em todo o seu entorno. Este 
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trabalho pode ter sido feito por algum dos serviçais torrenses 

desses alemães no período da segunda grande guerra. No 

sopé do morro havia uma casa conhecida como “hotel dos 

Black”. Esta casa era de alvenaria e do lado de fora, descendo 

uma escada de três degraus, existia um grande avarandado 

com vários apartamentos, porta e janela alinhados, com um 

corredor no meio. Muitos confundiam e até chamavam esta 

casa de hotel, mas na verdade se tratava de uma hospedaria 

ou um albergue, que dizem estar relacionado com a estadia de 

pessoas de origem alemã vinda dos submarinos. As luzes da 

Itapeva, também estavam conectadas com os relatos sobre os 

submarinos alemães que emergiram enviando homens de bote 

até a costa junto as pedras. Esses “alemães” possivelmente 

foram recebidos por estes moradores que os presentearam 

com roupas de tricô, comida e mantimentos, além de abrigá-

los. 

Com a criação do Parque da Itapeva o estado 

desapropriou várias propriedades no morro da Itapeva, 

inclusive as casas dos alemães. Hoje ainda é possível localizar 

as casas entrando no parque, porém de fora as casas e os 

terrenos que circundam o antigo camping ficaram escondidas 

pela vegetação, que não existia anteriormente. 

O tema nazismo e submarinos é sempre interessante e 

polêmico. Histórias, lendas, verdade ou mentira. Narrativas 

tantas vezes replicadas podem ser confundidas ou 

desvirtuadas. 
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Talvez um dia, assim como o submarino encontrado na 

costa catarinense, o “nosso” submarino afundado também seja 

localizado e com ele sejam trazidas à luz as histórias sobre este 

tema que ainda estão “submersas ou escondidas pela 

vegetação”. 

 

“Estima-se que 71.467 cidadãos alemães emigraram da 

Alemanha para o Brasil no período compreendido entre 1919 e 

1934. Deste número, 25 mil alemães vieram para o Rio Grande 

do Sul. Dos três milhões de gaúchos contabilizados no final dos 

anos 1930, 620.000 já possuíam sangue alemão. Os ideais do 

partido nazista logo se propagaram pelo mundo, chegando 

inclusive ao Brasil. Células do partido começaram a espalhar-

se pelo Rio Grande do Sul, em cidades como Porto Alegre, São 

Leopoldo e Novo Hamburgo. Apesar do baixo número de 

filiados, eram muitos os simpatizantes. Por todo o Estado, 

adeptos da ideologia nazista reuniam-se para ouvir os 

discursos do Fuhrer diretamente de Berlim. Além do povo, o 

governador do Rio Grande do Sul na época, general Flores da 

Cunha também simpatizava com os ideais trazidos da 

Alemanha”. 

 

BARCO NA ILHA  
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NAUFRÁGIOS 

 

“A costa do Rio Grande do Sul, em decorrência das 

frequentes tempestades, dos bancos de areia e do nível médio 

do mar, inferior a 20 metros de profundidade, próximo à praia, 

levaram a batizá-la como o ‘Cemitério dos Navegantes, onde 

se encontram muitos navios naufragados”.  

Conversando com amigos, jovens há mais tempo que 

eu, fui lembrado do episódio do naufrágio do cargueiro Avahy 

nos recifes da ilha dos lobos. Recordavam-nos das latas de 

pêssego em calda, com ou sem caroço (a escolher) que 

aportavam na costa da praia grande. Também se lembraram 

dos fardos de lãs que para serem aproveitados ficavam dias a 

secar ao sol. Há, tinha também as latas de azeite que, dizem, 
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sustentaram por anos as fritadas de peixe de muitos torrenses 

e vizinhos do Passo de Torres. 

Eu lembro apenas dos destroços do cargueiro que da 

praia se via e que com o passar dos anos foi desaparecendo 

até se despedaçar por completo. Para mim só havia acontecido 

este naufrágio em Torres. Pois estava enganado, Roberto 

Venturella, autor do texto acima, em seu livro A história do farol 

de Torres enumera outros dez naufrágios situados entre Torres 

e Cidreira até 1963. 

Destaca, Venturella, os dois mais recentes: Rebocador 

São Pedro em 27/6/1946 e o Navio Mercante Avahy em 

15/3/1960. 

“O navio registrado na capitania de São Francisco do 

Sul, em SC fora fretado para rebocar duas chatas (embarcação 

de estrutura resistente sem propulsão, utilizada para 

transporte) de Rio Grande a Itajaí. Quando navegava entre 

Tramandaí e Torres, desabou violenta tempestade. Ondas 

enormes assolaram as três embarcações, fazendo com que as 

amarras das chatas arrebentassem, ficando à deriva. O 

comandante Rui Fornier Luz não conseguindo recolhê-las, 

rumou para Laguna, de onde retornou para iniciar novas 

buscas. Nesta ocasião, navegando a 15 milhas da costa de 

Torres, sofreu intenso temporal, desorientando o navio, apesar 

dos esforços de sua guarnição, que de tudo fizeram para 

controlar o leme. O rebocador encalhou nas imediações da 

praia do Paraíso a 18,5 quilômetros de Torres”. 
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Neste naufrágio duas pessoas morreram o comandante 

e seu imediato, os outros tripulantes nadaram até a costa onde 

foram resgatados. 

O Avahy, segundo Venturella, cargueiro nacional 

pertencente à empresa de cabotagem Transmar, navegava de 

Rio Grande a Santos. Confirmando a informação popular, o 

navio levava lã, óleo de soja e de linhaça e outras mercadorias. 

A tripulação foi salva graças aos pescadores da região. 

Em 2012, o primeiro farol de Torres completaria 100 

anos se tivesse resistido ao tempo. Outros três, em 1928, 1952 

e 1993 cumpriram o papel de iluminar o caminho dos 

navegantes pela costa torrense. Assim como a importância dos 

faróis o trafego de navios não é mais o mesmo de antigamente. 

Quem sabe seja este o motivo de felizmente não acontecer 

mais naufrágios. 

Lembro estes dois episódios de naufrágio porque fazem 

parte da memória local. 

 

BARCO NA ILHA 
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TORRES E O ZEPPELIN  

 

Existe uma fotografia da vista aérea de Torres (esta que 

ilustra a coluna), sem data definida e que pode ser do ano de 

1934, mostrando uma pequena e pacata vila litorânea. Seria 

uma fotografia normal se sobre ela não recaísse uma dúvida.  

Esta fotografia teria sido feita de dentro da famosa 

aeronave de nome “Zeppelin”?  

Da boa conversa que tive com o saudoso historiador 

João Barcelos, anos atrás, além de render a história dos 

submarinos nazistas, também resultou nesta dúvida surgida a 

partir da fotografia aérea de Torres. 

Dizem que há indícios da passagem do Zeppelin por 

aqui existindo fotografias realmente tiradas de dentro do 
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dirigível e que estão guardadas como relíquias no álbum de 

antigas famílias veranistas de Torres. 

Bem, por Porto Alegre ele passou e até foi muito bem 

documentado. Não foi muito difícil registrar esta passagem, 

pois a aeronave ficou dando voltas e rasantes por mais de três 

horas sem aterrissar. 

“No dia 29 de junho de 1934 os moradores da Capital 

Gaúcha presenciaram um acontecimento inusitado para a 

época. Nesta data, o dirigível alemão Graf Zeppelin sobrevoou 

o céu de Porto Alegre. A passagem do Zeppelin pela capital foi 

em decorrência de uma viagem de retorno da cidade de 

Buenos Aires para o Rio de Janeiro, pois Porto Alegre não 

estava na rota, mas acabou incluída a pedido da Sociedade 

Austríaca de Beneficência. Neste dia os porto-alegrenses 

esperavam ansiosos para avistar o Zeppelin, com suas ruas do 

centro repletas de pessoas, assim como em diversos bairros”. 

Qual teria sido a rota do famoso dirigível?  

Pelo que se sabe ele entrou em Porto Alegre em uma 

sexta-feira nublada em pleno meio-dia pelo caminho do meio 

(hoje rua Voluntários da Pátria). Passou principalmente pelo 

bairro floresta, onde se concentrava a grande colônia alemã de 

porto alegre. Passou em baixa altitude perto da praça da matriz 

onde o comandante atirou uma mensagem ao governador 

(presidente do estado) da época, Borges de Medeiros. 

Acredita-se que esta mensagem se tratava de propaganda 

nazista. 
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Buscando saber um pouco mais, pesquisei sobre o rumo 

seguido normalmente pelo dirigível em outros locais, até 

porque não teria outra forma, esta viagem foi a única feita por 

esta região. Constatei que nos locais/países em que havia 

litoral, era por este caminho que o dirigível passava. Então, não 

seria um total disparate pensar que o Zeppelin cruzou o céu 

torrense, aproveitando o caminho pelo litoral. 

Para minha grata surpresa descobri que o “charuto 

prateado” – o zeppelin - passou por Blumenau! 

“Blumenau acordou mais cedo naquele dia 1º de julho 

de 1934. Ainda de madrugada, milhares de pessoas, ansiosas, 

se posicionaram em pontos estratégicos da cidade. O motivo 

de tanto alvoroço surgiu imponente, no céu junto com os 

primeiros raios do sol. Exatamente às 6h45 min, segundo 

relatos da época, o ronco dos motores anunciou a chegada do 

LZ 127 Graf Zeppelin, uma das grandes maravilhas que a 

tecnologia humana havia conseguido criar até então”. 

De acordo com João Barcelos, provavelmente esta 

fotografia, além do registro em si, teria outro objetivo: mapear 

o litoral brasileiro. Este mapeamento certamente auxiliaria os 

nazistas em seu planejamento de ataque aos navios brasileiros 

bem como o deslocamento dos submarinos por este território. 

Teoria compartilhada com o escritor e jornalista 

catarinense, Carlos Braga Mueller:  

“O sobrevoo sobre o Vale do Itajaí em 1934, diz a lenda, 

seria para mapear um terreno pelas bandas de Hansa-
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Hammonia (hoje Ibirama), onde Hitler pretendia construir seu 

"Ninho de Águia" no Brasil”. 

Dentro da ideia de conquistar o mundo, o “führer” 

poderia estar não apenas mapeando este local, mas o litoral 

inteiro, pois o roteiro do dirigível era de Buenos Aires até o 

Recife.  

Por fim, as viagens do ícone da modernidade, o Graf 

Zeppelin, além de mostrar a tecnologia de ponta no espaço 

aéreo, tinha também intenções camufladas, a de propagar os 

ideais nazistas e, talvez, mapear áreas poucos conhecidas no 

Brasil. 

Se essas conclusões são verdadeiras, provavelmente 

não saberemos. Porém elas têm um bocado de “indícios”, sim, 

elas têm. 

Como afirmava o historiador Ruschel, realmente “Torres 

tem História”! 
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Portais que nos abrigam! Portais que nos individualizam! 

Portais que nos distinguem! Portais que nos acolhem! Portais que 

nos perpetuam! 

BARCO NA ILHA 
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PÓRTICO 

 

Torres sempre viveu de promessas. Depois do verão 

será feito “isso”. Na próxima temporada será feito “aquilo”. Não 

deu para ser feito este ano, mas no ano que vem... A promessa 

mais antiga que eu conheço é a do Pórtico. 

Sempre se falou como seria importante para Torres ter 

um Pórtico vistoso em sua entrada. Tanto se falou que eu fazia 

coro com todos que o pediam. Lembro que vários prefeitos 

prometeram a construção do tal Pórtico, mas os prefeitos se 

sucederam e nada. E com o passar dos anos ninguém mais 

falou em construir o tão almejado Pórtico. Alguns anos atrás foi 

feita a casa do Turista que aparentemente serviu de substituta 
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para o desejado Pórtico. A casa do Turista ficou velha e 

desgastada e nada de Pórtico. No atual governo municipal a 

casa do Turista foi reconstruída, mas nem se cogitou a 

construção do famigerado Pórtico. Acho que foi esquecido no 

passado. 

“Portões ou pórticos valem por dois aspectos: como 

identificação urbana e como sinal de acolhimento. [...] Servem 

para individualizar a cidade, distingui-la das demais”. 

Será que Torres não merece se destacar das demais 

tendo um Pórtico que faça sentido. Não como os de Capão da 

Canoa e Capão novo que não dizem nada e tampouco 

oferecem a acolhida adequada ao visitante. Mas como os de 

Gramado, Bento Gonçalves e Blumenau, destacados por 

Ruschel. 

Um Pórtico tem que estar ligado diretamente a 

identidade da cidade ou região e passar esta impressão a 

quem chega. Além disso, ele não pode ser somente a 

arquitetura e o paisagismo, ele tem que ter a emoção, a 

acolhida, o lado humano. E para isso é necessário ter pessoas 

preparadas para receber, informar e acolher os visitantes. 

Ruschel em um artigo há 24 anos, sugeriu como deveria 

ser este Pórtico. 

“Torres é a única cidade brasileira que merece um 

pórtico desse gênero, porque é a única que se chama ‘Torres’ 

e tem por brasão as três torres de uma muralha. [...] seria um 

pórtico (dupla via) com três torres de castelo, lembrando o 



 
 

177 
 

brasão da cidade construído ou revestido de arenito (pedra 

laje) na base, de basalto (pedra ferro) em cima para lembrar a 

própria formação geológica das 3 torres naturais que 

apelidaram a cidade”. 

Ele vai mais longe sugerindo até o seu funcionamento 

com uma grande riqueza de detalhes. Quem tiver a curiosidade 

de saber procure o livro na biblioteca municipal e leia na página 

695. 

Alguns dirão: Para que um pórtico se já temos um ponto 

de informações turísticas chamado Casa do Turista? Simples, 

porque a Casa do Turista funciona como uma conciergerie, ou 

seja, serve para atender quem já está na cidade e não para 

quem está chegando. Basta observar o lugar onde está 

localizada e em que lado da rua está.  

Uma boa recepção e um adequado acolhimento pode 

fazer com que o turista entre e fique na cidade. Talvez 

permaneça até mais tempo do que o programado. 

Mais uma vez, a resposta que hoje procuramos pode 

estar no passado.  

 

BARCO NA ILHA 
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TEMPO, TEMPO, TEMPO 

 

“Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido, 

Tempo, tempo, tempo, tempo, compositor de destinos, tambor 

de todos os ritmos, Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num 

acordo contigo”. 

Vasculhando minhas colunas do jornal A Folha, nestes 

vários anos, me deparei com diversos temas recorrentes. E 

sem surpresa alguma eles parecem ter recém-saídos do 

“forno”, quentinhos, novinhos ... e infelizmente atuais. 

Se são atuais é porque não se encontrou solução ou 

encaminhamento de solução para estes temas (problemas), 

por isso eles continuam sendo debatidos ou reclamados. Um 

tema recorrente é o famoso Pórtico. A cada inauguração de um 

pórtico em municípios próximos o tema reaparece. Ou a cada 
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nova eleição os candidatos reacendem a esperança da sua 

construção. E eu, na minha modesta – e já cansada – 

colaboração, reedito parte da coluna, mais para esclarecer a 

importância da ideia do que para me posicionar a favor ou 

contra sua construção. 

Torres sempre viveu de promessas. Depois do verão 

será feito “isso”. Na próxima temporada será feito “aquilo”. Não 

deu para ser feito este ano, mas no ano que vem... A promessa 

mais antiga que eu conheço é a do Pórtico. 

Sempre se falou como seria importante para Torres ter 

um Pórtico vistoso em sua entrada. Tanto se falou que eu fazia 

coro com todos que o pediam. Lembro que vários prefeitos 

prometeram a construção do tal Pórtico, mas os prefeitos se 

sucederam e nada. E com o passar dos anos ninguém mais 

falou em construir o tão almejado Pórtico. Alguns anos atrás foi 

feita a casa do Turista que aparentemente serviu de substituta 

para o desejado Pórtico. A casa do Turista ficou velha e 

desgastada e nada de Pórtico. No governo seguinte nada 

aconteceu. Acho que foi esquecido no passado. 

“Portões ou pórticos valem por dois aspectos: como 

identificação urbana e como sinal de acolhimento. [...] Servem 

para individualizar a cidade, distingui-la das demais”. 

Será que Torres não merece se destacar das demais 

tendo um Pórtico que faça sentido. Não como os de Capão da 

Canoa e Capão novo que não dizem nada e tampouco 

oferecem a acolhida adequada ao visitante. Mas como os de 
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Gramado, Bento Gonçalves e Blumenau, destacados por 

Ruschel. 

Um Pórtico tem que estar ligado diretamente a 

identidade da cidade ou região e passar esta impressão a 

quem chega. Além disso, ele não pode ser somente a 

arquitetura e o paisagismo, ele tem que ter a emoção, a 

acolhida, o lado humano. E para isso é necessário ter pessoas 

preparadas para receber, informar e acolher os visitantes. 

Ruschel em um artigo há 24 anos, sugeriu como deveria 

ser este Pórtico. 

“Torres é a única cidade brasileira que merece um 

pórtico desse gênero, porque é a única que se chama ‘Torres’ 

e tem por brasão as três torres de uma muralha. [...] seria um 

pórtico (dupla via) com três torres de castelo, lembrando o 

brasão da cidade construído ou revestido de arenito (pedra 

laje) na base, de basalto (pedra ferro) em cima para lembrar a 

própria formação geológica das 3 torres naturais que 

apelidaram a cidade”. 

Ele vai mais longe sugerindo até o seu funcionamento 

com uma grande riqueza de detalhes. Quem tiver a curiosidade 

de saber procure o livro na biblioteca municipal e leia na página 

695. 

Alguns dirão: Para que um pórtico se já temos um ponto 

de informações turísticas chamado Casa do Turista? Simples, 

porque a Casa do Turista funciona como uma conciergerie, ou 

seja, serve para atender quem já está na cidade e não para 
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quem está chegando. Basta observar o lugar onde está 

localizada e em que lado da rua está.  

Uma boa recepção e um adequado acolhimento pode 

fazer com que o turista entre e fique na cidade. Talvez 

permaneça até mais tempo do que o programado. 

 

BARCO NA ILHA 
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O TURISMO ENTRANDO 

PELO CANO 

 

As águas de março este ano chegaram em fevereiro e 

com grande intensidade. Pode-se dizer que elas vieram quase 

todas no mesmo dia. Com elas os velhos problemas da falta de 

esgoto pluvial na cidade, ou seja, ruas alagadas e trânsito 

parado. Pela intensidade os problemas aumentaram, as águas 

invadiram casas, comércios e transbordaram a lagoa e o 

riacho.  

Isso me alertou sobre a falta de um sistema ou rede bem 

planejada de coleta de águas deste tipo na cidade. E poderia 

esticar este pensamento para tantas outras coisas que faltam 
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ou nunca foram pensadas pelos nossos governantes, mas não 

o fiz. 

Preferi pensar em lugares que já passaram por estes 

problemas (séculos atrás) e os resolveram indo além. Um 

destes lugares é Paris. Resolvido o problema sanitário e 

pluvial, os grandes túneis de esgoto passaram a ter mais uma 

utilidade: o turismo. 

A cidade não possui apenas atrativos turísticos 

aparentes, possui também aqueles ocultos (pelo menos para a 

maioria dos turistas de primeira viagem), ou seja, literalmente 

no underground da cidade. No caso de Paris, o Museu dos 

Esgotos (Musée des Égouts). 

Trata-se de um verdadeiro tour “por uma cidade 

embaixo de outra cidade”, uma interessante aventura por um 

sistema subterrâneo cujas origens estão no século 14. Não dá 

para garantir que o passeio inclua vistas bonitas ou bons 

odores, mas esse quase meio quilômetro de trajeto, iniciado na 

Place de la Résistance, é uma boa aula de história, 

principalmente do capítulo higiene, um assunto cujos 

problemas os parisienses já tentavam resolver na Idade Média.  

Alguns podem dizer que o passeio pelos túneis da 

cidade não tem o glamour da Torre Eiffel, mas pode informar o 

visitante sobre a gestão das águas usadas com quem tem um 

sólido know-how sobre o assunto. Para se ter uma ideia dos 

números envolvidos neste processo veja os dados a seguir: 
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Todos os dias são despejados 1,2 milhão de metros 

cúbicos de água usada nos 2.100 quilômetros de túneis sendo 

retirados da rede mais de 15 mil metros cúbicos de dejetos 

sólidos. O correspondente a um prédio de seis andares. A água 

que abastece a cidade vem do rio Sena e, hoje, depois de 

tratada, volta para o Sena.  

Esta é a uma das importantes informações, o rio Sena 

hoje está novamente limpo porque a água que dele sai volta 

somente após o tratamento. Isto pode ser também realidade no 

nosso maltratado Mampituba. 

Mas ainda sobre o turismo nos túneis de Paris. Além de 

revelar ao visitante um sistema de tratamento muito inteligente, 

criado no final do século 14, o passeio impressiona bastante ao 

expor um antiquíssimo conjunto de tubos de ferro conhecido 

como “o sistema nervoso da cidade”.  

Nesta área, batizada com o nome do responsável pela 

construção do principal sistema de Paris, no reinado de Luís 

XIV (Galeria Michel Turgot), também está exposta uma 

máquina de época utilizada para a limpeza dos túneis. O mapa 

numerado e as placas nas paredes conduzem o visitante por 

um conjunto de galerias interligadas que mais se parecem com 

ruas. Cada uma delas leva o nome de uma personalidade 

importante na época.  

O tour pelo Museu dos Esgotos de Paris não é muito 

concorrido, tem duração de uma hora e meia, em média, e a 

entrada custa apenas €4.30, o equivalente a R$ 14,00. 
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É parece que o turismo em Paris literalmente entrou pelo 

cano, mas saiu. E Torres vai conseguir sair? 
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Silêncio no lugar do barulho, tranquilidade no lugar do caos, 

vazio no lugar da multidão. Rastros são deixados depois de cada 

verão. Ou serão sementes deixadas ano após ano. A cidade sofre 

esta mutação a cada fim de temporada. Resta a hibernação, o 

longo sono até chegar o novo verão, será? 

BARCO NA ILHA 
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HIBERNAÇÃO 

 

Francisco Raupp, no livro Do alto da Torre, descreve 

com uma aterradora clareza o sentimento comum no litoral 

gaúcho quando termina a temporada de veraneio. 

“Eis-me espiritualmente em Torres, no jardim da minha 

casa. Fim de março de 1984 e é quase noite. Noto que uma 

transformação se opera em torno de mim. O verão estertora. 

Há uma volúpia incontida, quase pânico. Nenhuma promessa. 

[...] que estará ocorrendo? Por que essa ansiosa expectativa 

pelo amanhã se apossou da cidade? As casas, os bares, os 

hotéis, as fruteiras, estão fechados. [...] A cidade foi varrida. Os 

visitantes foram chamados pelos seus deveres, deixando 

apenas os seus rastros, porque os seus rostos se diluíram na 

retina dos que ficam, no primeiro sol outonal. [...] Imantado das 
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dores e inquietação da minha cidade, reflito e concluo: é o fim 

da temporada. Agora, a hibernação, o longo sono até chegar o 

novo verão”. 

Buscando auxílio no dicionário, conceituo a palavra 

hibernar como tempo de espera, inércia passageira, espera de 

um período que vai passar. O urso hiberna no inverno, o 

computador hiberna quando não é usado e o litoral hiberna 

após a temporada. 

Muitas praias ficam realmente em um estado letárgico 

esperando a próxima temporada, quase morrem, mas acordam 

a tempo de iniciar uma nova temporada, um novo ciclo. 

Torres possui aspectos de cidade e não mais se 

enquadra como balneário de verão, porém tem muito a fazer 

para se transformar em uma cidade ativa durante o ano todo. 

Para quem fica o rompimento é brusco e é preciso um 

tempo para a readaptação ao modelo. O modelo de muitos 

bares/restaurantes/hotéis abertos para o modelo de poucos 

bares/restaurantes/hotéis abertos. O modelo de até 200 mil 

pessoas para o modelo de 40 mil habitantes. O modelo de ruas 

lotadas para o modelo de ruas quase vazias. O modelo do 

“verão” ou “alta temporada” para o modelo “inverno” ou “baixa 

temporada”  

Como se vê no texto de Raupp, há 28 anos, o cenário 

descrito é ainda muito parecido com o cenário atual. Ainda 

temos muito de balneário, mas agregamos muitas 

características de cidade. Temos uma universidade que 
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empresta a Torres feições de cidade universitária na 

hibernação da cidade balneária. É pouco.  

Mas muitos ainda acham que ao final da temporada a 

cidade é devolvida aos torrenses, e felizes vão passar suas 

férias em Santa Catarina. E na volta curtirão o sossego da 

cidade nos próximos dez meses.  

Cidade o ano inteiro. Tumulto no verão. Sossego no 

inverno. Cidade universitária. Cidade Balneária. O que 

queremos? Tudo? Um pouco de cada? Ou nada? 

“Não há uma metamorfose, há uma cisão, um 

rompimento seguido de um vazio. Rompe-se o barulho com o 

silêncio, interrompe-se o trânsito confuso com o desfile do 

nada. É o caos do silêncio”. 

 

BARCO NA ILHA 
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VERANISTA? 

 

Me recordo que antigamente não se falava muito em 

turista, o que existia era a figura do veranista. Como aqui na 

aldeia muita gente confunde veranista com turista, achei 

interessante e didático esclarecer esta dúvida. Embora eu 

tenha claro o significado de um de outro, considero mais 

prudente me socorrer de um autor que trabalhou muito bem 

esta diferença, então faço minhas as palavras de Javier 

Caletrío  

"Ao tentar decifrar o significado desta previsibilidade e 

familiaridade por meio de teorias sociais do turismo, somos 

levados a descartar o veraneio como uma forma de turismo, 

seja a não conseguir compreender seu potencial 
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emancipatório. Ao tomar como pressuposto a dicotomia entre 

casa e alhures (em outro lugar, outra parte, home andaway), 

na qual a casa é associada ao familiar e o alhures à novidade 

e ao exótico, o familiar tende a ser compreendido como tudo 

aquilo que o turista deixa para trás. Em um de seus escritos 

mais antigos sobre o assunto, Urry (1990: 2-3) argumenta que 

o turismo envolve o movimento de pessoas a “um novo lugar 

ou a novos lugares”, que logradouros turísticos são locais “fora 

do comum” e que há uma “clara intenção de voltar para ‘casa’”. 

Auxiliado por Caletrío, então, veranista é a pessoa que 

passa o verão em algum lugar específico (fora do local onde 

reside), no nosso caso, no litoral e mais precisamente em 

Torres. Esta figura já habita nosso litoral há muitos anos, ou 

verões, ou temporadas. Famílias inteiras passaram várias 

temporadas em Torres em décadas passadas e novas 

gerações dessas e de outras famílias perpetuam esta 

modalidade iniciada antes de Picoral.  

Também antigamente essa prática era feita através de 

quartos em hotéis (aqui o início da confusão entre os 

conceitos), aluguel de chalés ou chalés próprios e 

acampamentos em campings. Hoje continua mais ou menos 

igual. A diferença ficou por conta da substituição dos chalés por 

Casas e/ou apartamentos próprios ou alugados e a quase 

extinção dos campings. Ah! Outra mudança substancial foi o 

tempo de permanência do veranista aqui. Antes este período 

era de mais ou menos dois meses, hoje este período varia de 
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semanas até no máximo um mês. Outra alteração foi que este 

veranista está vindo fora da temporada do verão, virando 

“outonista”, “primaverista” e até “invernista”, se existissem 

estes termos! 

Continua Caletrío: 

“Tenho sim a real intensão de separar o pragmatismo do 

TURISMO para a informalidade e degradação do 

VERANISMO. Na minha análise, VERANISMO seria o 

deslocamento para estadias em casas de VERANEIO e 

VERANISTAS as pessoas que alugam ou são proprietárias 

dessas casas, que concordo, não deixa de ser TURISMO, no 

entanto esse público alvo, não se renova: Contudo, os 

veranistas exibem uma incrível fidelidade ao lugar, mesmo 

após perdas de status decorrente da expansão de construções. 

Isso sugere que uma dinâmica mais complexa está por trás da 

vivência do lugar." 

Parafraseando Caletrío: Uma pessoa que faz as 

compras no mercado local e vai à praia e, ao pisar na praia, 

sua figura não se diluirá na massa impessoal que já se tornou 

a imagem paradigmática das praias do litoral gaúcho. Ao 

contrário, o passeio à beira-mar será um reencontro com 

amigos de longa data e conhecidos. Essa pessoa não é um 

turista, pelo menos não no sentido acadêmico de uma pessoa 

que deixa para trás os ambientes conhecidos do dia-a-dia em 

busca de novidades ou do exótico. Tampouco é um turista “de 

massa”, no sentido mais cotidiano e pejorativo, denotando um 
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membro passivo pertencente a um coletivo dócil, atraído pelo 

famoso trio sol-praia-mar. Contudo, se essas pessoas 

abandonassem as praias do litoral gaúcho, muitas ficariam 

desertas e a imagem tradicionalmente associada ao turismo de 

massa aos poucos se apagaria.  

Então, salve os veranistas “torrenses”, pessoas que 

escolheram Torres para ser lugar onde passarão a maioria dos 

verões (e outras estações) de suas vidas.  

Em tempo: 

Turistas: toda pessoa, sem discriminação de etnia, sexo 

ou religião entra em um território contratante diferente do local 

de residência, com um prazo superior a 24 horas e inferior a 12 

meses com o objetivo de lazer, esporte, saúde, motivos 

familiares, estudos, peregrinação religiosa ou negócio. 

Veranista: indivíduos que habitualmente passa o verão 

fora do local onde reside. 

 

BARCO NA ILHA 
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O OLHAR PARA O INTERIOR 

 

“Somos do parecer que se deve pensar em termos de interior. 

O contingente de milhares de pessoas que vêm morar na sede 

do município por uns dias, porque não atraí-las para o 

‘hinterland’? [...] O município de Torres oferece condições de 

paisagem das mais diversificadas. Vales, morros, montanhas, 

lagos, rios, cachoeiras, grutas, matas, campos floridos. [...] 

Além do mais, a simplicidade de trato do homem do interior, os 

vilarejos rústicos, as vendinhas de produtos coloniais, tantos 

aspectos que os citadinos valorizam”.  

O principal apelo para a vinda de turistas e veranistas 

para a cidade de Torres sempre foi e provavelmente sempre 
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será o mar. Isto a maioria dos torrenses não tem dúvida. 

Infelizmente não temos a temporada repleta de dias de sol e 

muitas vezes a chuva e o vento nos impedem de desfrutar do 

mar. E o que fazer nestes dias? Outra dificuldade que a cidade 

possui é a de manter o turista por mais tempo no município. O 

que fazer? 

A nossa igreja matriz São Domingos nos dá uma dica. 

Há 188 anos ela olha para o interior e não para o mar, nos 

apontando que ele tem muito a oferecer para completar a 

beleza e o encantamento do mar. Do alto da velha igreja vemos 

montanhas e um grande manto verde que nos convida a olhar 

mais de perto. Porque então não conhecer melhor esse 

interior? 

Há mais ou menos dez anos atrás a comunidade de 

Morro Azul despertou para o turismo rural e convidou o curso 

de TURISMO da universidade para auxiliá-los na empreitada. 

Desenvolvido e implementado o roteiro foi um sucesso. O 

passeio inclui visita a moinho de pedra, alambique, cachoeira, 

rio, artesanato local e um farto café rural.  

No texto inicial Ruschel (1989) indicou o caminho, e 

graças à vontade da comunidade e ao auxílio técnico do curso 

de Turismo o roteiro foi criado e continua ativo com grande 

procura pelos turistas. O interior de Torres modificou após 

1989, alguns distritos se transformaram em municípios e 

embora não mais pertençam a Torres, fazem parte de uma 

grande área rural com um magnífico potencial turístico. 
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Dom Pedro de Alcântara, um dos municípios do 

chamado “interior” criou o roteiro “Caminhos da Colônia de São 

Pedro” que ainda não vingou, mas tem um grande potencial. 

Os municípios de Morrinhos do Sul e Mampituba estão 

iniciando o desenvolvimento do turismo rural, porém têm um 

longo caminho a percorrer até realmente poderem apresentar 

um roteiro consistente. Enfim, o interior tem um grande 

potencial para fortalecer o turismo de sol e mar e dele, também, 

se beneficiar. 

Apesar da universidade daqui de Torres não acreditar 

mais no Turismo, ainda temos muito a fazer nesta atividade no 

município e em toda a região do litoral norte do RS. São muitos 

Turismólogos e Tecnólogos em hotelaria espalhados pela 

região desempenhando suas atividades e disponíveis a tratar 

o Turismo com a importância que ele merece. 
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Torres vista de cima, de lado, de frente, de costas, de todos os jeitos! 

Como a cidade é vista pelo torrense? E pelo turista? E pelo 

veranista? Será que todos a enxergam da mesma forma? Talvez 

sim, talvez não! Cada um imagina a Torres de seus sonhos!  

BARCO NA ILHA 
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A IMAGEM DE TORRES 

 

Que imagem ou imagens vêm a sua mente quando você 

pensa em Torres? Que imagem ou imagens vêm à mente 

quando o turista pensa em Torres? Que imagem vem a sua 

mente quando escrevo Gramado? Rio de Janeiro? Paris? 

A imagem é um determinante da forma como os 

cidadãos ou os turistas reagem ao lugar, por isso um lugar 

precisa saber gerenciar essa imagem. O que determina a 

imagem de um lugar?  

Definimos imagem de um lugar como um conjunto de 

atributos formado por crenças, ideias e impressões que as 

pessoas têm desse local. A imagem é influenciada pela 

percepção de uma pessoa e pode ser bastante específica: 

estar relacionada a uma impressão ou ser composta de um 

amplo conjunto de conceitos. 
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Por exemplo, as pessoas têm em sua mente a imagem 

do lugar “Paris” sem nunca ter colocado os pés na cidade. E 

como formaram esta imagem? Através de informações vindas 

de diversas mídias: televisão, jornais, livros, revistas, 

informativos, flyers, folders, filmes e internet. O filme “Meia 

noite em Paris” renova a velha imagem de Paris e aguça ainda 

mais a curiosidade para visitar esta que é considerada a mais 

romântica e glamorosa cidade da Europa. Quem não sonhou 

em passar a “Lua de Mel” em Paris? 

Pois é, qual imagem Torres cria na mente das pessoas? 

A praia glamorosa de antigamente? A mais bela paisagem do 

Litoral Gaúcho? A praia mais cara do litoral gaúcho? A praia da 

elite de antigamente? A (mais nova) Capital do Balonismo? 

Torres não precisa repensar a sua vocação turística, 

precisa repensar a forma como faz o turismo e para quem. Já 

escrevi uma coluna falando sobre isso, agora trago um 

exemplo interessante da Nova Zelândia. País cênico, com 

montanhas impressionantes, vulcões e paisagens verdes, a 

Nova Zelândia tem no turismo uma importante fonte de renda: 

o setor foi responsável por 9% do PIB nacional em 2010. 

Assim como Torres, muito do turismo da Nova Zelândia 

é baseado em suas belezas naturais, a despeito disso 

incrementou ainda mais este setor na carona de um grande 

sucesso cinematográfico: Senhor dos Anéis.  

“A trilogia de filmes “Senhor dos Anéis” impulsionou o 

turismo na Nova Zelândia, país em que os longas foram 
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filmados, de uma maneira impressionante. Com um novo filme 

de Peter Jackson, “The Hobbit”, em fase de pós-produção, logo 

o interesse será renovado, e a estrutura turística montada para 

receber os “tolkienmaníacos” se fortalece. Um exemplo é 

Hobbinton, fazenda que serviu como cenário para a área 

habitada pelos hobbits – criaturas pacíficas, que não passam 

de um metro de altura, que têm papel central na trama de 

Tolkien. Após as primeiras filmagens, parte das casinhas dos 

hobbits foram destruídas, mas mesmo assim o local atraiu 

turistas. Com a volta das filmagens para o novo filme, o cenário 

foi reconstruído e agora a fazenda se preparou melhor para 

receber visitantes e conta com um pub e uma loja de suvenires, 

em uma parceria entre o dono do local e a companhia de 

Jackson”.  

Não estou fazendo nenhum tipo de comparação entre 

um país e uma cidade, não é isso. Trata-se de um pensamento 

em torno de como pode ser aproveitado uma beleza natural 

para criar uma imagem do lugar e atrair turistas além do que já 

é atraído. Explico melhor. Um atrativo turístico, por exemplo, 

como a Guarita, aparece em comerciais e remete o 

telespectador a querer conhecer aquele lugar. Ou se já 

conhece sente vontade de visitá-lo novamente. No caso do 

exemplo da Nova Zelândia a paisagem predominante no país 

serviu de pano de fundo para um filme que repercutiu 

mundialmente, atraindo para lá mais turistas que normalmente 

atrairia. 

http://www.hobbitontours.com/
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Torres já teve seus filmes: o primeiro em 1951 gravado 

na Praia da Guarita o filme “Vento Norte”, o primeiro filme 

brasileiro falado (sem legenda) de Salomão Scliar e o segundo, 

em 1972 gravado no Morro das Furnas, o Filme “Pontal da 

Solidão”. Cada um em sua época trouxe visibilidade para a 

cidade, porém não foi além disso.  

Os filmes, além de impulsionar o turismo local, podem 

auxiliar na fixação de uma imagem para o público em geral. 

Assim como Paris tem sua imagem fixada na mente das 

pessoas, Torres poderá ter também sua imagem fixada e 

aproveitada como estimuladora de demanda turística. 

O que falta então? Falta escolher qual a imagem que 

queremos que o público tenha em sua mente e fixá-la através 

da mídia. Aproveitando todas, inclusive as novelas que 

recentemente levaram para o mundo todo o Parque Nacional 

dos Aparados da Serra e arredores.  

 

BARCO NA ILHA 
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ACAPULPO, ELVIS E TORRES 

 

Quem não se lembra de Elvis Presley no Filme 

Seresteiro de Acapulco (Fun in Acapulco) lançado em 1963. 

Bom, acho que poucos ainda lembram vagamente e os mais 

jovens dificilmente saberão dizer do que se trata. 

Acapulco foi um dos destinos turísticos mais procurados 

na década de 60 onde desfilavam figuras como John e Jackie 

Kennedy, Elizabeth Taylor, Richard Burton, e outras tantas 

estrelas de Hollywood. Assim acontece com os astros de rock, 

do cinema e também os destinos turísticos, se não estiverem 

constantemente na mídia, as novas gerações não vão saber ou 

lembrar que um dia existiram. 
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Torres está muito parecida com Acapulco neste sentido, 

ainda se mantem ancorada no glamour de antigamente, e o 

que é pior, este glamour não mais existe. Só nos restaram as 

belezas naturais, o que não é pouco. Mas vamos ver o que 

aconteceu com Acapulco e o que Torres pode aprender com 

esta cidade mexicana. 

“Quando falamos de “Acapulco”, a primeira imagem que 

vem à mente são suas belas praias, sua baía com pessoas 

bonitas e famosas, cantando, dançando.... Imagens sacadas 

dos filmes que foram vistos por todo o mundo, nas décadas de 

60, 70 e 80. Estrategicamente, está a 326 km do Distrito 

Federal, Cidade do México, pela estrada do Sol, e a 411 km 

pela antiga estrada federal número 95.  

Tem um excelente clima que oscila entre 24º e 33º todo 

o ano. Isto fez com que o porto ficasse conhecido como a 

“Pérola do Pacífico”, o balneário “tradicional” mais famoso do 

mundo e como um dos centros de férias mais visitados do 

México, não obstante as perdas de turistas nos últimos tempos. 

O Veladero, Tres Palos e a famosa La Quebrada, de onde 

saltadores profissionais mergulham confiantes de um 

penhasco rumo às perigosas ondas do mar do pacifico.  

Acapulco se identifica por suas variedades de 

oportunidades turísticas e a oferta de produtos e serviços está 

diretamente relacionada à qualidade de suas praias e baias, à 

proteção de sua natureza, assim como às inversões em 
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infraestrutura e respeito às leis e normas que regulamentam e 

punem os delitos que as afetam diretamente.  

Apesar dos problemas enfrentados nas últimas 

décadas, o programa implementado pelo atual governo 

objetiva apresentar alternativas turísticas para o resgate da 

imagem de Acapulco internacionalmente, assim como 

promover o desenvolvimento local, através da busca de 

investimentos nacional, pública, privada e internacional para, 

entre outros projetos, proteger seus recursos naturais.  

A tendência de queda do turismo de Acapulco somente 

começou a reverter-se lentamente nos últimos anos, quando o 

governo local, para captar turistas, colocou em operação as 

Unidades policiais exclusivas para auxiliar aos visitantes; 

inaugurou um circuito turístico com 25 paradas em pontos de 

interesse; Remoçou La Quebrada. Para os “acapulqueños”, 

empreendeu obras de pavimentações e drenagem em colônias 

da periferia. 

Sem dúvida, outra ação complementar positiva do 

governo, que influencia diretamente na decisão do turista em 

eleger seu destino de praia, pela estética que traz para a 

cidade, foi retirar os ambulantes do centro de Acapulco. Logo, 

mudou o sentido de algumas ruas, repavimentou outras com 

concreto hidráulico de 20 centímetros de espessura, instalou 

semáforos e construiu banquetas e nas avenidas panorâmicas 

substituiu o cabeamento aéreo por subterrâneo, para não 

obstruir a paisagem. Também se melhorou a atenção dos 
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serviços de emergência (o que garante a tranquilidade de 

quem necessita de um serviço desta natureza, principalmente 

no caso do turista, que procura qualidade de atenção, estando 

fora de seu lugar de origem).  

Com um investimento de 11 milhões de pesos, a obra 

viária mais esperada foi a nova estrada com objetivo de unir a 

Costa Miguel Alemán com Pie de la Cuesta, que reduzirá o 

tempo de viagem de 60 a somente 20 minutos. Num total, o 

município gastará 250 milhões de pesos para remoçar e 

melhorar a cidade: dos quais, 60 milhões somente na velha 

Acapulco.  

Estas informações nos mostram a importância do 

envolvimento do poder público nos projetos de benfeitorias, 

que provocam outros setores da iniciativa privada e 

comunidade, incrementando o turismo local, reativando 

economicamente áreas até então não exploradas na sua 

magnitude”.  

A ”velha senhora” Acapulco, fez uma bela “plástica” para 

enfrentar a concorrência e sobreviver renovada por mais 

algumas décadas. Dos exemplos expostos podemos destacar 

algumas ideias como: promoção do desenvolvimento local, 

busca de investimentos nacional, público, privado e 

internacional, proteção dos recursos naturais, revitalização de 

atrativos turísticos, pavimentação e drenagem, estética da 

cidade, atenção aos serviços de emergência e envolvimento do 

poder público e da iniciativa privada. 
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São belas ideias que lá foram colocadas em prática e 

Elvis (que dizem que não morreu) deve estar lá desfrutando de 

tudo isso. Enquanto aqui, estamos esperando. 

BARCO NA ILHA 
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PUNTA “DE LÁ E DE CÁ” 

 

“Punta Del Este comporta certo paralelismo geográfico 

com nossa cidade. Como Torres, a cidade-irmã uruguaia se 

assenta sobre duas estruturas rochosas à beira mar. A do 

Norte – a “Punta Del Este” propriamente dita – é onde se 

desenvolveu o núcleo urbano mais tradicional; na sua 

extremidade está o farol. Corresponde à nossa “Torre do 

Norte”, em que está a cidade-alta e em cujo ponto mais elevado 

e avançado existe também um farol. A outra estrutura rochosa 

uruguaia chama-se “Punta Ballena” e está ao sul da primeira. 

É como se fora o nosso conjunto “Torre do meio-Guarita-Torre 

do Sul”. A Punta Ballena, que avança mar adentro como a 

Torre do Meio, é sobretudo parecida com esta: constitui-se de 

uma chapada alta (menos impressionante do que a nossa), 
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com várias furnas, que lá denominam “grutas” (Grutas del 

Tigre, de los Murcielagos, de Salamanca, etc) ”. 

Ruschel descreveu brilhantemente em 1988 o 

paralelismo entre as duas cidades: Torres e Punta Del Este. O 

mais interessante de sua descrição é que ela não se deteve 

apenas ao aspecto geográfico, passou também pelo aspecto 

histórico. Ele poderia ter ido um pouco mais e analisado o 

aspecto turístico. Tenho certeza que se sua análise tivesse se 

estendido ao turismo o paralelismo seria mais difícil. 

Assim como Gramado, a comparação entre Torres e 

Punta Del Este é inviável, porém podemos ver o que eles 

fizeram com o que a natureza lhes deu e comparar com o que 

nós fizemos a este respeito. 

Vamos lá, seguiremos o paralelismo acima iniciando por 

Punta Ballena. Carlos Vilaró ajudou a melhorar o que já era 

belo, criou a “Casapueblo” em uma das encostas do morro. 

Esta edificação funciona como hotel, restaurante, museu, 

galeria de arte e ateliê do artista. O acesso é bem sinalizado e 

bem conservado, diferente do que vimos aqui. Embora a torre 

similar daqui esteja em um parque estadual e não seja possível 

algo parecido com o que foi construído por Vilaró, ao menos 

poderíamos melhor prepará-lo para o turismo. Há tempos 

abandonado, sem banheiros, com sinalização precária, acesso 

bastante danificado, enfim, um dos cartões postais da cidade 

está em péssimo estado. 
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“Entre essas duas “puntas” fica a “Playa Las Delícias - 

Pinares”, tal qual nossa “Praia da Cal”, só mais comprida que 

aquela. Para cúmulo da semelhança, existe lá uma lagoa – a 

“Laguna del Diário” – que corresponde à “Lagoa do Violão” 

daqui embora aquela esteja mais perto da estrutura rochosa do 

Sul, esta do Norte”. 

O mais impressionante é que em boa parte da orla (de 

lá), pode-se observar o mar com a ajuda de deques de madeira 

estrategicamente colocados acima das dunas, valorizando o 

passeio sem descuidar do quesito meio ambiente. Aqui foram 

colocadas passarelas e esteiras de madeira para acesso à 

beira mar. Nada impede que sejam projetados alguns deques 

de madeira ao longo da orla para que o acesso à paisagem 

marinha seja facilitado. 

“De fato, pelo lado do Norte o rio Maldonado equivale ao 

nosso Mampituba; “La Barra” (del Maldonado) e a “Barra” (do 

Mampituba) são igualmente frequentadas por turistas. A 

diferença é que o Maldonado tem uma bela ponte rodoviária, 

única em seu estilo, ao passo que nós só possuímos, por 

enquanto, uma ponte pênsil para pedestres”.  

Aqui tivemos uma bela melhoria de 1988 para 2012. A 

ponte entre os dois estados se tornou realidade, muito mais 

pela vontade do Passo de Torres do que da nossa, mas está 

lá. A ponte sobre o rio Maldonado faz parte do cartão postal, 

ou seja, valoriza ainda mais a paisagem do rio. Diferente daqui, 

que embora útil, a nossa ponte não tem nenhuma beleza 
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arquitetônica. Porém, o entorno está melhor do que era, o que 

valorizou turística e economicamente esta zona da cidade.  

Finalizando (porque o espaço é curto e já me estendi 

demais), um dos problemas sérios da cidade como um todo é 

a sinalização turística, ela é muito deficiente (falamos de uma 

cidade turística por excelência). O que não ocorre em Punta 

Del Este. Lá podemos andar por toda a cidade e região sem 

nos perdermos ou deixarmos de localizar algum lugar que 

procuramos. Ela é bem sinalizada e os principais 

produtos/atrativos turísticos estão em perfeito estado de 

conservação e com excelentes e bem cuidados acessos. Nada 

tão difícil que não possamos repetir aqui. 

Gostaria de falar sobre o que não se vê, mas está lá. A 

visão das gestões pública e privada em relação ao turismo e 

como isso reflete na vida e na economia local, mas deixo para 

uma próxima.  

 

BARCO NA ILHA 
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O TELEFÉRICO  

 

Torres já sonhou com um teleférico. Assim como o 

pórtico, de vez em quando alguém lembra do “bondinho” que 

ligaria duas das três torres da nossa cidade. Perto das eleições 

um ou outro candidato sempre se lembra do pórtico e do 

teleférico sonhado por nós e realizado logo ali em Balneário 

Camboriú.  

Não me lembro exatamente das desculpas, ditas por 

prefeitos eleitos, para justificar a não construção de dois dos 

sonhos de consumo da cidade. Deixarei o pórtico de lado, pois 

já foi tema de uma coluna inteira.  
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Vou focar no esquecido teleférico.  

Alguns poderão dizer que é um investimento altíssimo 

com retorno incerto. Em Balneário Camboriú o dinheiro veio de 

fora. 

“A construção dos bondinhos foi realizada pela indústria 

italiana Leitner, uma das maiores empresas do mundo no setor, 

responsável por outros grandes empreendimentos de neve 

como Alpe diSiusi, na província de Bolzano, na Itália, além de 

inúmeros outros nos Alpes franceses. Também está à frente do 

teleférico que interliga a periferia de ToungChoung ao centro 

turístico de NgongPing, em Hong Kong, na China, inaugurado 

em 2006”. 

Bom, alguém poderá dizer que não existirá demanda 

para este passeio. 

“Desde a sua inauguração, em 1999, o Parque Unipraias 

segue a tendência do turismo mundial, de reunir várias 

modalidades de lazer em um só local. Por conta disso, recebe 

meio milhão de turistas brasileiros e estrangeiros, garantindo 

movimento além do verão. O potencial do empreendimento é 

reconhecido em vários prêmios conquistados, inclusive um 

internacional, conferido pela Leitner, empresa italiana que 

fornece o sistema de bondinhos aéreos, uma das maiores do 

mundo no segmento”.  

Alguém alegará que os órgãos públicos ambientais 

impedirão a sua construção.  
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“Não podemos esquecer que qualquer ação implicará 

em impactos, sendo alguns negativos e outros positivos. Essa 

é a principal marca do desenvolvimento, mas desenvolver não 

significa destruir e sim adequar as metodologias, mitigando ao 

máximo as interferências negativas, aprimorando e 

incentivando as positivas”.  

Outros poderão dizer que não são seguros. 

“A operação do teleférico do Parque Unipraias é 

executada remotamente por um sistema de computadores, 

com operadores treinados pela própria Leitner e capacitados, 

inclusive, para efetuar qualquer procedimento de emergência 

no local. Controladores de velocidade e de direção dos ventos 

instalados nas torres de sustentação monitoram as condições 

externas. Há operadores também em cada estação, que 

solicitam via rádio a interrupção do sistema no caso de 

portadores de necessidades especiais ou pessoas idosas, com 

dificuldade para subir ou descer das cabines. Para o usuário, a 

comunicação é realizada via circuito de alto-falantes”. 

Os principais teleféricos pelo mundo estão localizados 

em lugares de rara beleza e todos têm motivação turística. Do 

Pão de Açúcar no Rio de Janeiro aos Alpes Suíços, da China 

a Venezuela, da África do Sul a Hong Kong. Todos têm em 

comum lindas paisagens conectadas por teleféricos. Parques, 

Montanhas, Grutas e ilhas podem ser vistas com mais 

proximidade com a ajuda deste veículo.  
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Simples, mas não simplório, o teleférico une tecnologia 

e praticidade. Esses “carros de cabo”, bondinhos ou teleféricos, 

unem o medo e o deslumbramento, fazendo valer a pena este 

passeio suspenso. 

Com estes argumentos fundamentados a partir de uma 

cidade turística parecida com a nossa eu diria que esta 

alternativa poderia voltar à pauta e ser novamente discutida.  

Finalmente alguém poderá dizer que isso é apenas um 

sonho?  

Talvez, mas para cada teleférico colocado em todos 

estes lugares, alguém sonhou e mais tarde concretizou este 

sonho.  
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FATOS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DE TORRES 

ANO FATO HISTÓRICO 

1773 Guarda de Itapeba e Torres 

1777 Primeiro Forte de Torres Fortim São Diogo das Torres 

1797 Segundo Forte de Torres, feito pelo engenheiro José Saldanha 

1803 Vinda do Alferes Manoel Ferreira Porto para Torres 

1814 Casa número 1 

1816 Visita do Bispo Dom Candido Coutinho autorizando a construção da igreja 

1820 Passagem do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire. Chegada de colonos 

guaranis-cristãos vindos da região missioneira 

1822 O Fortim foi refeito e nomeado Baluarte Ipiranga, pelo Cel. Francisco de Paula Soares 

Gusmão, primeira eleição torrense 
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1824 Inauguração da Igreja Matriz de São Domingos das Torres, Passagem de Jean 

Baptiste Debret por Torres, Conclusão da Igreja São Domingos 

1826 Passagem de Dom Pedro I pela vila de Torres 

1837 Torres foi promovida a categoria de Freguesia, uma quase Emancipação 

1840 Passagem de Giusepe Garibaldi e Anita Garibaldi por Torres 

1844 Passagem de Dom Pedro II por Torres 

1857 Reforma da igreja matriz pelos filhos adultos de Manuel Ferreira Porto 

1877 Nascimento de José Antônio Picoral 

1878 Elevado à categoria de vila, Torres se desmembra de Conceição do Arroio (Osório) em 

21/05/1878, utilizando o nome de São Domingos das Torres. 

1884 Chegada do padre Giusepe Lomônaco em Torres 

1889 A vila foi extinta, sendo seu território anexado ao município de Conceição do Arroio 

1890 Elevada novamente à categoria de município com a denominação de Torres, pelo 

decreto estadual nº 62, de 22/01/1890, desmembrado do município de Conceição do 

Arroio. 

1891 Projeto do porto de Torres, inconcluso  

1894 Torres só tinha uma rua, o caminho do carijó 

1897 Colocação de seis lampiões na rua de baixo (Júlio de Castilhos) 

1898 Construção da Torre no lado norte da igreja Matriz de São Domingos das Torres, 

encomendado pelo padre Lomônaco. 

1900 Provável institucionalização do veraneio em Torres, sendo que os primeiros veranistas 

não vinham da capital, mas da serra gaúcha. 

1900 Iminência de soterramento de parte da cidade de Torres pelas dunas costeiras. 

1901 Colocação de seis postes de luz à lampião na vila de Torres. 

1911 Morre o padre Lomônaco. 

1912 Inauguração do Primeiro Farol de Torres. 

1915 Inauguração do Hotel Picoral, percursor do Balneário Picoral. 

1916 Fundação da banda de Torres, do maestro Antônio João Ramos. 
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1920 Construção do Prédio central do Balneário Picoral e Luz elétrica no Balneário Picoral 

e em parte da cidade (apenas no verão). 

1925 Luz elétrica além da temporada de veraneio. 

1927 A vila possuía 3 praças (Marechal Floriano Peixoto, General Pinheiro Machado e Júlio 

de Castilhos) e 11 ruas (Carlos Flores, Marechal Deodoro da Fonseca, Júlio de 

Castilhos, Protásio Alves, Tiradentes, Padre Lomônaco, Joaquim Porto, José Picoral, 

Quinze de Novembro, Silva Jardim e Borges de Medeiros. 

1927 Primeiro filme torrense feito por Zequinha Picoral, documentário “Torres”. 

1928 Segundo Farol de Torres, Colocação de forro e vigas de escoras na igreja matriz  

1929 Criação da Escola Marcílio Dias. 

1929 Primeiro salva-vidas contratado por Picoral para o hotel e para os veranistas, devido 

à morte por afogamento de um veranista e de um garçom do hotel. 

1930 Funcionamento da Guarnição da Brigada Militar e delegacia da saúde no prédio 

onde hoje funciona a Pousada da Prainha. Construção da Escola Marcílio Dias no 

Morro do Farol. 

1936 No dia 5 de fevereiro foi realizada a reunião constituinte da Sociedade Amigos da 

Praia de Torres (SAPT) no salão do hotel Picoral. 

1940 Início da utilização das pedras dos morros para o calçamento da cidade. A prefeitura 

assumiu o fornecimento de luz elétrica para a população. Inauguração do Anexo do 

Farol Hotel. Nominação do bairro da parte baixa da cidade de Ronda. 

1941 Fechamento do Hotel Picoral, forçado pela perda do local onde estavam os principais 

chalés do empreendimento. 

1945 A prefeitura juntamente com a SAPT colocou em funcionamento o motor gerador de 

corrente contínua para abastecer a cidade de energia elétrica sem a deficiência de 

antigamente. 

1945 A SAPT colocou os toldos que permaneceram durante anos a beira mar e que 

também foram objetos de muita polêmica envolvendo a comunidade e os veranistas. 

1947 Construção da BR 101 que alavancou o desenvolvimento da cidade. 
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1949 Demolição do Prédio do Balneário Picoral. Inauguração do Edifício Amigos de Torres, 

sede da SAPT com os primeiros três pavimentos composto de: sede social, 14 

apartamentos, restaurante e boate. De acordo com seu presidente Plínio Kroeff “o 

maior bloco de cimento armado em toda a orla do Atlântico, desde Punta del Este até 

Santos”. 

1950 Vitória sobre as areias (dunas) que ameaçavam a cidade. Construção da Prefeitura 

Municipal de Torres (década). Construção do Edifício São Luiz por Oscar Marocco. 

1952 Terceiro Farol de Torres. Inauguração do prédio da SAPT, segunda parte. Face do 

índio (a) esculpida na praia grande junto as rochas. Instalação das primeiras linhas 

telefônicas na cidade pela Cia Telefônica Nacional. Instalação do primeiro cinema da 

cidade. Ele foi instalado no salão de festas da SAPT, com o que existia de melhor na 

época em termos de projeção de filmes. Porém era exclusivo para sócios o que mudou 

a partir de 1955. Segundo filme feito em Torres, Vento Norte de Salomão Scliar. 

1953 Inauguração do Hotel da SAPT, junto ao edifício Amigos de Torres, sede da 

sociedade. O Hotel possuía 55 apartamentos dotados do máximo conforto e de um 

apartamento extra de luxo. Passou a ser chamado de Grande Hotel Torres em 1957 

com o propósito de desfazer a confusão em ser ou não exclusivo para sócios. Reforma 

da Igreja São Domingos. 

1953 Inauguração do Hotel da SAPT, junto ao edifício Amigos de Torres, sede da 

sociedade. O Hotel possuía 55 apartamentos dotados do máximo conforto e de um 

apartamento extra de luxo. Passou a ser chamado de Grande Hotel Torres em 1957 

com o propósito de desfazer a confusão em ser ou não exclusivo para sócios. Reforma 

da Igreja São Domingos. 

1954 Inauguração da Escola São Domingos. 

1954 Inauguração do Cine Ronda na parte baixa da cidade. 

1960 Construção do Prédio dos Correios, Cine Ronda, prédio da Dona Berta (todos nesta 

década). Retirada do cemitério do Morro do Farol para o Campo Bonito. 
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1962 Vinda do Supermercado Real, o primeiro grande mercado para a cidade, com 

influência do então presidente da SAPT, Ivo Rizzo. 

1963 Início do transporte intermunicipal entre Torres e Porto Alegre pela UNESUL 

(viagens diárias, pois até então não existia fora do veraneio). 

1964 Primeira repetidora de televisão instalada no morro do Farol, TV 5 – Televisão 

Piratini. Construção do canal (Valão) que liga a lagoa do Violão ao rio Mampituba. 

1967 Fundação do Colégio Comercial de Torres em turno noturno nas dependências da 

escola Tietböhl pelo professor Durban Ferraz Ferreira. 

1968 Instalação de telefones residenciais e comerciais pela CRT (Companhia Riograndense 

de Telecomunicações). Inauguração da BR 101 com a presença do presidente da 

república Marechal Artur da Costa e Silva e dos governadores do RS Walter Perachi 

Barcellos e de SC Ivo Silveira. 

1969 Implantação do serviço de salva vidas na cidade, muitos anos depois da desativação 

do serviço que aconteceu com o fechamento do hotel Picoral. 

1970 A Brigada Militar do estado incorporou a seus quadros o Serviço de Salvamento em 

todas as praias litorâneas, hoje “Operação Golfinho”. 

1971 Criação do parque estadual da guarita de autoria de Burle Marx e executado pelo 

ecologista José Lutzemberger no governo de Clóvis Webber Rodrigues. Terceiro filme 

feito em Torres, Pontal da Solidão de Alberto Ruschel. 

1973 Inauguração da obra de fixação dos molhes do rio Mampituba pelo governo do 

estado através da construtora Sultepa. 

1978 Construção do calçadão pelo prefeito Guilherme Cléo Biasi. 

1983 Ilha dos lobos vira Refugio da vida silvestre, reserva ambiental. 

1988 Fechamento do Cine SAPT. O cinema foi fechado devido a problemas com infestação 

de cupins no teto, o que mais tarde se comprovou com a queda do mesmo. 

1989 Primeira FEBANANA (Festa da Banana) que deu origem ao festival de Balonismo  

1992 Ponte Pênsil Nova. 

1993 Quarto Farol de Torres. 
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1994 Inauguração do sistema de iluminação na Beira Mar e criação da festa de Réveillon a 

beira mar com show de fogos de artifício. 

2016 Inauguração da Nova Prefeitura de Torres 

2017 Reinauguração da Igreja Matriz São Domingos das Torres. Entrega da igrejinha à 

comunidade totalmente restaurada. 
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