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Com esta edicdo especial sobre a ultima Festa do Divino Espirito Santo e

Nossa Senhora das Necessidades de Santo Antonio de Lisboa, retomamos as

edir,oes doDAQUIJotnal. Comperiodicidade mensal, tiragem de tresmil exem

plares, 0 jornal circula ntis comunidades de Cacupe, Sambaqui, SantoAntonio,
Barra do Sambaqui eRatones. A puhlicaaio tambem e recebida por uereado
res, integrantes da midia e dirigentes de entidades comunitarias da regiiio.

Nosso objetiuo central e dar visibilidade asacoes e iniciativas locaisnas
areas comunitdria, cultural, esportiua, social, religiosa e de lazer, apoiando
reioindicacoes e estimulando a participacdo e 0 enuoluimento das pessoas.
Sem ligafoespolitico-partidarias, daremos suporte as iniciatiuaspontuais que
visem melborias no distrito e regiao, mas seremos criticos no acompanbamen
to do cumprimento depromessas de campanba.

Sempre atentos a dioersidade depensamentos, oisoes de mundo e orienta
qoes filosoficas e a pluralidade de gostos,

_

babitos e costumes constituintes da

riqueza espiritual de nossas comunidades, procuraremos refletir esse universo,
respeitando essas diferencas.

Todas as contrtbuicoes siio bem-uindas, sejam elas de jornalistas au ndo

-jornalistas, na Jorma de textos, Jotos ou outras imagens, cartas, sugestoes..
alertas e reioindicacoes. A partir desta edicdo, estaremos mais presentes nas

escolas da regiiio, trocando experiencias, promovendo intercambios e publi
cando desenhos e redacoes de estudantes. I

sclaodlo andrade..

o engenho do "seu Dina"
Do velho engenho de Bernardino Jose

Dias, 0 "seu Dino", nada restou alem de uma

fotografia, Em frente ao engenho, dona ZuI

mira junto com seus dois filhos, lima e Jose,
posam para a Hist6ria: Seu Dino tinha pres

tigios na comunidade pelas suas habilidades
de carpintaria e de mestre de engenho. Ho
mem de personalidade forte, nao aceitava

palpite em seus services. Quando alguem
lhe contratava, ja adiantava que do servico
ele sabia.

Por muito tempo, prestou servtco no

posto da Alffindega de Sambaqui, restauran
do ernbarcacoes e fazendo amanutencao do

trapiche, masJoi pelo'tralJaih,o d{� carpintei
ro que seuDino gaahou fama. Muitos enge
nhos na redondeza ele montou desde aroda
belandeira aos fusos de pressa. Para ele, nao
havia misterio no oficio, sempre realizava
seus trabalhos com muita desireza. Ao Ion
go da vida, certamente perdeu as contas de

quantas engenhocas botou a funcionar.
Como companheiro, tinha seu cavalo,

que era amigo inseparavel, sempre bern enci
lhado, dava gosto de olhar. Seu Dino e urn da

queles personagens que deixaram este Iugar
urn pouco mais pobre e sem graca, pois 0, es

pace vazio que deixou jamais foi ocupado.1
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Os integrantes da Irrnandade
do Divino Espirito Santo sao os

responsavels pela realizacao do

festejo e conservacao da tradi�ao.
FOTO CELSO MARTINSQuem taz a

Festa do Divino \

POR GILEAD MAURIcIO de Andrade vai mais Tonge e diz que "quan
do termina uma festa ja comecamos a pla
nejar a outra".

Provedor da Irmandade, Anezio explica
• que foi quase urn ano de trabalho, "e quem
.esta de fora nem imagina". Descendente
de acorianos, 51 anos, ele enfatiza que a

Irm�ndade e a grande responsavel pela
realizacao da Festa do Divino. "Desde que
foi criada, em 1927", afirma, "ela passou a

coordenar a comemoracao". A Irmandade
do Divino Espfrito Santo surgiu para admi-

.nistrar 0 patrimonio da igreja e as financas
e para cuidar da parte religiosa. 0 padre
vinha a Santo Antonio apenas para rezar a

missa. Hoje, a organizacao conta com mais

de trezentos socios, entre homens e mu

lheres. Sao esses abnegados que, ano apos

ano, vern se revezando para dar continuida
de aos festejos do Divino.

Em 2011, 156 juizes foram convidados
a deixar de lado a quietude e mover a en

grenagem da festa. Sao denominados juizes
os colaboradores que se desdobram em tal
tarefa. juntem-se a eles os 21 membros da
comissao organizadora e 0 casal de festei

ros, e teremos 179 pessoas nos bastidores
da festa. Sem contar aqueles que, em urn

momenta ou outro, envidaram esforcos em
alguma atividade. Se nao fossem pelos ju
izes, 0 exito da festanca estaria ameacado,
"0 comprometimento deles e forte", sus

tentaAnezio, E acrescenta que "se nao fosse
a uncao do Espirito Santo, a presenca viva

dele em nos, acho que a gente desistiria

pela metade, porque e muito".

A Festa do Divino 2011 co

mecou as 18h30 do
dia 03 de setembro com 0 hasteamento da
bandeira e a Santa Missa celebrada pelo pa
dre Carlos Pamplona. Para quem trabalhou
na organizacao do evento, entretanto, 0

festim teve inicio na noite de 19 de junho.
Foi quando a Irmandade do Divino Espirito
Santo saiu as ruas de Santo Antonio de Lis

boa fazendo 0 peditorio e agendando no

venas. Empunhando a bandeira do Divino,
os devotos passaram pelas casas em busca
dos primeiros donativos. Depois foram or

ganizados bingos; reunioes semanais e uma

centena de outras atividades que culminam
na semana comemorativa. Anezio Agenor

Com "concorrencla",
cultura ajuda a atrair fh§is

Para quem pensa que festa do divi

no e so folguedo, homens e mulheres
nao desprezam a espiritualidade e, de
acordo com os organizadores, "man

tern todo urn trabalho de oracao que
nao aparece, mas emuito forte". Enten

dem, no entanto, que nao da para fazer
a festa sem os atrativos, digamos, nao
espirituais. "0 que nos temos sao ativi

dades culturais", explica Manoel Jose
Pereira Filho, festeiro deste ano. "Se fi
zermos uma festa s6 com oracoes, nao
vern ninguem. Somos obrigados a ter

as atividades extras. Ai entra a rmisica, 0
Boi-de-Mamao, 0 Pau-de-Fita, os corais,
a Divina Farinhada. E isso chama mais

pessoas", esclarece. E depois conta que
"tern uma localidade aqui da Ilha que

proibiu bebida alcoolica e banda duran-
te tres festas seguidas do divino. A festa
caiu. Muita gente que vern a festa nem

entra na igreja", lamenta.
Para ser escolhido festeiro e pre

ciso ter uma base familiar, religiosa
e social. E ele quem encabeca a festa.

Quando alguem da comunidade re

lembra alguma festa costuma dizer
"a festa de fuiano (nome do festeiro).
Cabe, principalmente, a ele atrair pes
soas e recursos para 0 evento. Quanto
mais benquisto pela sociedade for 0

festeiro, mais chance de sucesso tera.
Isso porque 0 custo da comemora

�ao passa dos R$ 50.000,00 este ano.

E bern verdade que a Prefeitura de l

Florianopolis - por meio da Funda

�ao Franklin Cascaes - destinou R$
10.000,00 como subsidio, mas e 0 tra- !

balho diario do festeiro, da comissao

organizadora e dos juizes que permiti-
ra 0 born resultado da comemoracao,

E essa missao ficou urn pouco mais

dificil com a diversificacio da religiosi
dade dos moradores do Distrito. "A co

munidade, hoje, esta muito dividida",
observa 0 festeiro. "Se toda a comuni

dade pegasse firme, nao precisariamos
de dinheiro da prefeitura, mas de uns

dez anos para ca aumentou 0 mimero
de igrejas aqui", relata. Em seguida,
arremata entre urn sorriso e outro:

"tern muita concorrencia", Para se ter

_
uma ideia do esforco despedido pelo
festeiro, Anezio Andrade conta que em

2005, quando assumiu tal papel, teve
que trabalhar tanto ao lado da esposa
que ela, ao fim das celebracoes, "so
tinha de carne a lingua". Ele nao se

arrepende e complementa: "Se urn dia
eu chegar ever as pessoas mudando 0

comportamento devido a festa do Divi

no, sera 0 maximo". ill:
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do Distrito de Santo Antonio de Lisboa,
a Festa do Divino Espfrito Santo e Nossa

Senhora das Necessidades, alem do cara

ter religioso, se destaca como importante
fator de preservacao e resgate da cultura e

dos costumes trazidos pelos colonizado

res acorianos.
o culto em louvor ao Espirito Santo,

popularizado como culto ao Divino, e

a maior referenda da presenca do povo

acoriano em Santa Catarina. Essa tradi

c;:ao secular e tambem a mais importante
manifestacao de sua religiosidade, man

tendo celebracoes e praticas enraizadas

no cotidiano do Arquipelago dos Ac;:ores
e das suas comunidades espalhadas pelo
mundo.

Realizada todos os.anos, desde 1754,
a tradicional Festa do Divino Espfrito
Santo e Nossa Senhora das Necessidades

e a mais fiel aproximacao do presente
ao passado da regiao. Em Santo Antonio

de Lisboa, 0 cicio do Divino se inicia no

domingo de Pentecostes com a visita da

Bandeira do Divino as casas da Freguesia,
mas a Festa so ocorre na prime ira semana

de setembro, coincidindo com 0 dia da

padroeira da"Igreja, Nossa Senhora das

Necessidades.

13 uma das 14 festividades do Cicio do
Divino na Grande Florian6polis e uma das

maiores celebracoes de louvor ao Bspirito
Santo com extensa programacao voltada,
essencialmente, para a confraternlzacao
da comunidade, 0 fortalecimento da sua

.

religiosidade e para a vivencia da cultura

acoriana,
A bandeira, a coroa, 0 cetro, a salva,

o imperador, a imperatriz, a corte, a co

roacao, a procissao do sequito imperial,
as novenas, as missas, os mordomos, os

jufzes, os festeiros, as promessas, as mas

sas, os paezinhos do Espfrito Santo, as

cantorias, os folioes, os fogos de artiffcio
e os folguedos integram a simbologia e

a representacao do culto ao Divino, re

velando praticas coletivas de conteudo

simb6lico, num longo ritual que mistura

a religiao, 0 folclore e 0 profano.
Assim, junto com as cerimoruas reli

giosas, acontecem os folguedos populares
com folias do Divino, apresentacoes fol

cl6ricas, shows musicais, tocatas, teatro,
barraquinhas, comidas tipicas e queimas
de fogos de artiffcio, contribuindo para a

alegria da Festa, com intensa participacao
popular. Culto ao Divino, realizado desde 1754 em Santo Antonio de Lisboa, e legado dos acortanos em Santa Catarina. FOTO CELSO MARTINS
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A partir de 1998, a programacao da Fes
ta em SantoAntonio de Lisboa passou a con
tar com algumas alteracoes e novas atracoes,
buscando as raizes da comunidade e 0 cul
tivo das tradicoes da Freguesia, trazendo it
tona sua historia e seus valores culturais par
tilhados commuito orgulho e influenciando
de forma positiva a vida cornunitaria.

Com 0 aumento do periodo das festivi

dades, passou a ser desenvolvida uma inova
dora e rica programacao cultural baseada no
resgate de usos e costumes locais que faziam

parte da memoria coletiva, envolvendo, de
alguma maneira, todos os moradores.

Passaram a integrar a programacao,
entre outras atracoes, dancas folcloricas
como.o Pau-de-fita, Arco das Flores, Rato
eira e Balaio, apresenracoes do Boi-de-Ma

mao, exposicoes artisticas e fotogrificas e,
com especial destaque, desfiles de carros

-de-boi e as ja tradiciona!s Farinhadas.

Festa envolve diferentes qeracoes, contribuindo para
a manuten�ao das tradi�5es acorianas. fOTO CELSO
MARTINS

Nas ultimas edi�oes da Festa, numerosos
(foram mais de 30 em 2010) carros-de-boi
com suas juntas, vindos das mais diversas

localidades da Grande Florianopolis, parti
cipam de uma competicio muito peculiar.
Com seu ranger caracreristico, invadem as es

treitas ruas de Santo Antonio-de Lisboa desfi

lando para um grande publico e um corpo de

jurados que atribui notas para quesitos como
originalidade, "0 cantar", a beleza e a harmo

nia dos seus animais e de todo 0 conjunto.

Engenho dos Andrade abrigou a Divina Farinhada. FOTO
VELHO BRUXO

. Iratarrdo-se de uma das mais slgnifi
cativas tradicoes locais, ja que no passado
o Distrito contava com cerca de 100 enge-

Festa do Divino em

Santo Antonio de Lisboa
une comunidade com

cerlmonlas religiosas e

manifesta�5es culturais.
FOTO eRSO MARTINS

Apresenta�ao do Grupo
de Boi-de-Mamao do

Sambaqui transformou-se
em uma das principais

.

d airacoes da festa. FOTO
GRSO MARTINS

nhos de Farinha de Mandioca, a Farinhada
e realizada no engenho pertencente it tra

dicional familia de Agenor de Andrade, si
tuado no Caminho dos Acores, e que ainda
se encontra em pleno funcionamento pro
duzindo farinha, biju e cuscuz. 0 conjunto,
formado pelo casarao da familia e pelo en

genho tipico de producao rural, esta prote
gido por iniciativa dos descendentes como

bern patrimonial de interesse historico,
Nas ultimas edlcoes, outros tres enge

nhos, localizados na Barra do Sambaqui, na
.

Barreira e no proprio Caminho dos A�ores,
passaram a fazer parte da Farinhada, sucesso

garantido na programacao da Festa.

nas espalhadas pelo mundo. Na Festa do

Divino de 2003, a Sociedade Filarmonica
Uniao e Progresso Madalense, com cerca

de 60 componentes, veio da Vila da Ma

dalena, na Ilha do Pieo. No ana de 2005,
foi a vez do "Grupo Polclorico Tempos
de Outrora", da comunidade acoriana da

cidade de San Jose, estado da California,
Estados Unidos.

o provedor da Irmandade do Divino, Anezio Agenor
de Andrade, teve ajuda da esposa, Mauiilia Niraci
de Andrade, para organizar a festa. FOTO GElSO
MARTINS

Grupos de danca de diversas comunidades acorlanas
do mundo ja se apresentaram em Santo AntOnio. FOTO
CELSO MARTINS

Algumas iniciativas que passaram a fa
zer parte da Festa do Divino facilitaram a

sua organizacio e coritribuiram decisiva
mente para 0 seu sucesso. Uma delas foi
a criacao de uma comissao organizadora,
descentralizando e distribuindo as tare

fas, contando com expressiva participacao
comunitaria, Durante as ultimas edi�6es,

Cabe des��ar, tambem, a apresen

tacao de grupos artistieos vindos dos

A�ores e de outras comunidades acoria-

aproximadamente 200 pessoas colabora
ram com a realizacao da Festa.

Outra lnovacao que fortaleceu 0

evento foi a elaboracao de urn projeto
para enquadramento na Lei Municipal de
Incentivo it Cultura. Assim, alem de ser
uma festa religiosa e comunitaria, a Festa

do Divino esta enquadrada como evento

cultural, possibilitando a captacao de re

cursos que viabilizam sua realizacao nos

padroes atuais.
Portanto, aspectos culturais e religio

sos transformam a Festa na mais importan
te confraternizacao das comunidades do

Distrito de Santo Antonio de Lisboa, faci
litando a mtegracao dos novos moradores

da localidade e contribuindo na formacao
dos valores das novas geracoes, a quem
cabe a responsabilidade de promover a

continuidade das nossas tradicoes.
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Em 21 de outubro de 1747, ocorreu a

primeira partida dos casais acorianos para
Santa Catarina, embarcados no porto de

Angra, Ilha Terceira, nas galeras "Jesus,
Maria, Jose" e "Sant'Anna e Senhor do Bon
fim". Apos quase tres meses de viagem, em
6 de janeiro de 1748, os 461 imigrantes fo
ram recebidos pelo entao Governador da

Capitania da Ilha de Santa Catarina, Briga
deiroJose da Silva Paes, e foram assentados

na Vila Nossa Senhora do Desterro, atual
Plorianopolis,

Ate 1753, cerca de seis mil imigrantes
do Arquipelago dos A�ores chegaram ao

literal catarinense, trazendo consigo co

. nhecimentos, tecnicas, usos, costumes,
valores, sonhos e esperancas,

Nesse contexto, 0 Distrito de Santo

Antonio de Lisboa, criado pela Provisao

Regia de 27 de abril de 1750, abrangendo
as localidades de Cacupe, Santo Antonio
de Lisboa (sede do Distrito), Sambaqui e
Barra do Sambaqui, e uma das mais signifi
cativas express6es da colonizacao da nossa
Ilha. A vinda dos acorianos, entre 1748 e

1753, promoveu 0 seu desenvolvimento

economico-social e 0 crescimento popula
cional, marcando para sempre no povoado
o modo de vida daqueles imigrantes.

A arquitetura de suas edificacoes, a

autenticidade de sua gente, suas crencas
e costumes, sao valores que mantem vivas

as tradicoes da cultura acoriana, contri

buindo para a caracterizacao da historia de

Plorianopolis e para a consolidacao de sua

vocacao turistiea.1

� GABRIEL VAl. PIRES e ex-provedor e membra
da Irmandade do Divino Espfrito Santo de Santo
Antonio de Usboa (Florianopolis-SC).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense - Doado por: família do jornalista e historiador Celso Martins



I
61I2AQUI

Ponto alto da
cerimonia de coroacao.
quando a imagem de
Nossa Senhora das

Necessidades e coroada

,

0" APICE DO DIVINO

I

Coral das crlancas da lJivina Providencia se apresenta na coroacao

"'" de Nossa Senhora das Necessidades e 0 momento mais emocionante da Festa do Divino do
r0aC Distrito de Santo Antonio de Lisboa. A cerirnonia e uma das caracterfsticas exclusivas das

::;,
festividades da comunidade e, por isso, costuma deixar a igreja lotada. Uma -grande preparacao, que inclui confeccao de

figurines, ensaio de apresentacoes musicais e decoracao do local, precede a celebracao. Outra ocasiao marcante da festa sao

as saidas do cortejo imperial pelas ruas do distrito, urn legado dos acorianos. Veja imagens desses dois eventos, que sao QS de

maior irnportancia nos festejos do Divino em Santo Antonio. I

Integrantes do coral infantil interpretam anjos na cerlrnorua

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense - Doado por: família do jornalista e historiador Celso Martins



Pomba, pendurada no centro da Igreja Nossa
Senhora das Necessidades, e 0 simbolo maximo
das festividades do Divino

FOTOS CElSO MARTINS

A cerimonla de coroacao foi, como de costume, um dos momentos da Festa do Divino que mais atrairam fieis

Folia do Divino acompanha um dos cortejos imperiais

Varias apresentacoes musicais fizeram parte
da coroacao

Componentes da Irmandade do Divino Espirito Santo lideram 0 cortejo, quando moradores contribuem financeiramente para a realiza�ao da festa

CC)
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Integrante do cortejo imperial chega a Igreja Nossa Senhora
das Necessidades

Padre Alcides reza Santa Missa ap6s a coroacao
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o carro de Beto Andrade, decorado com orqufdeas, foi 0 grande vencedor

de franciscano. Os vencedores em cada ca

tegoria foram os seguintes:
• Alegoria e Aderecos: Silvio Branco
(Nena) e Gabriel de Andrade.

• Destaque ou Revelacao: Ailton
Gonzaga e Edemilson Damasceno.

• Parelha de Boi: Aurino Soares.

• Cantar do Carro de Boi: Jose Zeno de

Andrade e Andrei de Andrade.

• Originalidade: Vandir dos Santos
(porquinho).1

Timotinho foi vestido de frade franciscano no carro de Beto Andrade

Bento Andrade venceu

a 11 a Divina Carreta

A melhor Parelha de Boi foi de Aurino Soares

Coberto com arranjos de

orquideas olho

-de-boneca, 0 carro de Beto Andrade foi 0

ganhador da II" Divina Carreata. 0 desfile

de carros-de-bois foi realizado na tarde de

10 de setembro como parte da programa

�ao da Festa do Divino Espirito Santo e

Nossa Senhora das Necessidades de 2011,
em Santo Antonio de Lisboa. A carreata de

bois estava marcada para 0 feriado de 7 de

setembro, mas precisou ser transferida por
causa da chuva forte que causou enchentes

por todo 0 Esrado de Santa Catarina.

Beto tirou as maiores pontuacoes em

todos os quesitos julgados por Valmor

Favretto, Dejair Lima, Liliane Motta da Sil

veira, Lauro Luz, Gloria Caminha e Celio

Hercilio Marciano. Alem da decoracao com

plantas, 0 carro tinha 0 pescador 'Iemoteo
Ferreira Filhon (Timotinho) trajado de fra-

',/;
Carro de Silvio Branco e Gabriel de Andrade levou premio de melhor Alegoria e Aderecos

o titulo de Originalidade foi dado a Vandir dos Santos, que apresentou seu carro ao lado do filho cacula

�

o prernlo para 0 melhor cantar do carro-de-boi foi para Jose Zeno de Andrade e Andrei
de Andrade
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Farinhada e ponto de
encontro e museu vivo

e fO'I' it Divina Farinha
. da e gosta de uma

boa prosa de berra de fomo pede notar que
a festa ultrapassa a repeticao dos rituais tra

dicionais da comunidade, proporcionando
por excelencia urn espaco de reflexao desta

cultura que ganha novos significados a cada

ano que passa.
As criancas corriam por todos os la

dos, enfeiticadas pelos bois e pela farinha

que saia quentinha do forno. As mulheres

exibiam orgulhosas no balcao suas delicio

sas iguarias feitas a partir da mandioca. 0

palco montado no patio trazia as atracoes
da rmisica popular ilheu, Enquanto isso, a

conversa rolava solta na Divina Farinhada

e seguiu ate altas horas, apos 0 ultimo for

neio da farinha. Uns abracados aos "fusos"

do engenho, outros sentados sobre os "co

xos", fazendo de mesa partes da "prensa"
na apreciacao do pirao d'agua, rodas de

prosa circundavam as pecas do museu his

torico, que naquela noire ganharam alma
revestindo-se de especial utilidade no feitio
artesanal da farinha.

.

Nesse saraga�o, todo nao teve quem
nao contou a sua historia, afinal "Nosso
colchao era a esteira", lembrou Manoel
Luiz Gonzaga, revivendo memortas da fa

milia nativa do Caminho do Velhaco, atual
rua Aldo Queiros, Manoel aproveitou a

ocasiao para se encontrar com 0 amigo
Jose Zeno deAndrade e botar em dia ques
toes da comunidade que envolvem a dina

mica dessa tradicao. Ambos fazem parte
do grupo de 12 pessoas que M cerca de

uma decada movimentam 0 Engenho do

Djalma, montado na intencao de continu-

Linguiga para acompanhar a farinha saida quentinha do forno

ar fazendo a farinha como antigamente, a
exemplo da familia Andrade.

A mobllizacao e responsavel por cerca
de 3.000metros quadrados de rocas de man
dioca plantadas no morro de Santo Antonio

de Lisboa, nesta ilha que mesmo em plena
urbanizacao insiste em se manter rural. ''A

rama da mandioca nativa foi perdida, mas

temos hoje 0 aipim pessego, vassourinha e

tarnbem.a amarelinha", referindo-se as varie

dades de mandioca plantadas por eles.
.

As rocas sao mantidas nas areas tradicio

nais de plantio para nao prejudicar a Mata

Atlantica. Urn dos conflitos para 0 retorno da

agricultura nesses locais e 0 fechamento dos

antigos caminhos que davam acesso as plan
tacoes, como 0 Caminho da Piteira, bloque
ado pela construcao de urn condominio, 0
que, segundoManoel vern sendo contestado
pormoradores.

FOTOS VELHO BRUXO

,A

Da Farinhada, todo rnundo acaba saindo um pouco mais branco do que chegou

Local integra ponto de cultura
o espaco da Divina Farinhada, apos a

retirada dos bois e 0 apagar da chamas do

forno, serve tambem de integracao entre

mais seis engenhos do litoral catarinense.

Juntos formam 0 Ponto de Cultura Enge
nhos de Farinha, iniciativa que valoriza 0

modo de vida relacionado aos engenhos
tradicionais de farinha, apoiando agricul
tores que, em sua maioria, ainda vivem da

producao, mantendo esses saberes e locais.

As atividades incentivam 0 agroturismo
e as vivencias culturais nos engenhos ale!ll
do fortalecimento destes no movimento

internacional Slow food, que valoriza tra

dicoes cultnanas regionais como proposta
poiftica e ambiental. Na intersecao entre a

pratica do agroturismo, da agroecologia e

da cultura, essas comunidades vivem suas

tradicoes em sintonia com seu tempo. E

mostram que, para ser moderno, e essen-

cial nao esquecer a Historia, Como muitos museus, engenho de farinha propordona volta no tempo

1
'I

Q6QJJIQ
Museu da Farinha

contemporanea
de Florianopolis

A paixao pela memoria dos

engenhos de farinha e mesmo no

ravel, mas nao deixa de expressar

questoes do processo historico

recente de muitas comunidades da
ilha que passaram pela transicao
brusca da economia de subsisten

cia para urn quase total abandono

da pesca artesanal e agricultura
familiar. Essas praticas, que pare
ciam estar sendo perdidas, voltam
a ser incorporadas ao cotidiano .de
Santo Antonio de Lisboa, somando
novos significados para a cultura

e a economia locais, que hoje se

apoiam no turismo, resistindo aos

modelos de desenvolvimento mais

impactantes.
Nao e por acaso que.ao chegar

it comunidade, 0 turista e pron
tamente convidado a conhecer

o Museu Historico Casarao dos

Andrade) como e denomlnado 0

complexo composto pelo antigo
casarao, patio e engenhos de fari

nha e cana-de-acucar. 0 local pode
ate ser chamado de Museu da Fa

rinha Contemporanea de Floria

nopolis,
''Aqui e urn museu, mas e urn

museu vivo" comenta durante a

Farinhada, entre urn biju e outro,

Jose Roberto de Andrade, 40 anos,

que com 0 irmao Claudio reavivam

a cultura dos engenhos em Santo

Antonio. Beto se dedica it pesqui
sa dos saberes da construcao de

pecas de engenhos, para isto ja
percorreu outras localidades do

litoral com 0 objetivo de aprender
tecnicas que estao sendo perdidas.

A Divina Farinhada, ao rea

cender 0 forno desse engenho,
esquentando a prosa dessas pesso
as, comprova as palavras de Beto

quanta it caracteristica do enge

nho-museu, urn museu vivo da cul
tura ilhoa. Tambem deixa transpa
recer que a vivacidade dessa cultu
ra nao e em si isenta de conflitos.
"Eu nao sei dizer se e uma cultura

ou uma tradicao, porque para os

antigos isso era apenas trabalho, e
para nos, 0 que e?", desabafa Beto,
refletindo com 0 grupo de amigos
e parentes sobre a construcao da

propria identidade. I

• GABRIELA PIERONI e academloa de
HistoriallJdesc e atua no Centro de Estudos
e Promogao da Agricultura de Grupo
(Cepagro).
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Divinos momentos
POR MiRlMil SNJTINI DE ABREU

Danca acorlana

A mus1ca ;:t:.on�a/ !�
sembarco do onibus e paro em frente a urn

monumento de azulejos azuis - ao lado de

uma vistosa luminaria - que conta a historia

da entao Freguesia, elevada a esta categoria
em 27 de abril de 1750. Na Praca Roldao da

Rocha Pires, esquina das ruas Conego Serpa
com Padre Lourenco de Andrade, ha outra

placa, sob umamore seca repleta de barba
de pau, que informa: 21 de outubro de 1845,
primeira rua calcada de Santa Catarina.

oito cancoes que fazem bailar os pares, ho

mens e muiheres, com seus trajes e dancas,
fazem 0 bailado tipico de cinco das nove

ilhas dos Acores entre os seculos 17'e 18.

As vezes calcam chinelos, sandalias, apenas
meias de renda ou pes no chao.

Entre urn volteio e outro aparece a ban

deira dos Ac;ores, branca, azul e laranja, na
qual brilham urn a�or - ave de rapina - e

nove estrelas representando as iihas habi

tadas que compoem 0 arquipelago, Os ca

sais se oiham, sorriem urn para 0 outro. 0

menino Bruno, de 8 anos, danca parte das

rmisicas, com urn chapeu preto sobre 0 ros
tinho branco de olhos verdes. Bsta com a

a nao ser nas celebracoes. 0 Raizes A�oria
nas, formado por voluntaries, formou-se em
maio de 2010, incluindo integrantes vindos
de outros grupos. Hoje, e 0 unic.Q, na Gran
de Florianopolis, a manter a tradicio das

dancas tipicas dos A�ores. Mesmo as roupas,
com excecao de duas, foram feitas na ilha, a
mao e com tear. Paramanter a tradicio, 0 Ra

izes faz estudos em livros, na internet e man
tern contato com grupos de outros munici

pios de SantaCatarina e de outros estados.
Para 2012, eles preparam uma surpresa:

"Vamos trabalhar com 0 folclore das iihas

dos Acores e tambem com 0 folclore ilheu,
a partir de releitura de contos de Franklin

Uns poucos passos adiante e esta ali, mae, Paula e 0 pai, Juliano. Bisav6s de Paula Cascaes, usando a danca contemporanea,
num majestoso barroco, a Igreja Nossa Se

nhora das Necessidades. Vai comecar mais
uma atracao da Festa do Divino 2011, a

apresentacao do grupo folcl6rico Raizes

Ac;orianas, ligado a Casa dos A�ores. Os cer
ca de 30 integrantes iniciam com 0 ritual de

entrada "CaninhaVerde", e encerram com 0

ritual de saida "Lare". Entre os dois, outras

vieram dos Acores,
Recordo do filme "Orguiho e Precon

ceito", baseado em urn livro de Jane Austen.
Douglas Ferreira Goncalves, integrante do

grupo, me explica que, naqueles seculos,
as festas eram lugares de cortejo, porque 0

desejo, 0 amor entre' os que procuravam par
nao podiam se manifestar atraves de toques,

mais teatral, para mostrar a eleicao bruxo

lica", diz Douglas. Outro projeto e encenar

poemas de Cruz e Sousa, ambos com apoio
adicional da Pundacao Franklin Cascaes.

Quem nao conhece Franklin Cascaes e Cruz

e Sousa deve, de imediato, se apropriar da
beleza da obra de ambos para saborear as

iniciativas planejadas para 0 proximo ano.

o Bol-de-Marnao

Enquanto 0 professor e pes

quisador Nereu do Vale Pereira

lancava 0 livro "0 boi de mamao
- Polguedo folcl6rico da Ilha de

Santa Catarina: introducao ao seu

estudo" (2010), os visitantes ocu

pavam 0 Largo da Igreja para ver

as figuras tipicas deste folguedo,
trazidas a festa pela Associacao do

Bairn> de Sambaqui. Vinham 0 boi,
os ursos, a bernunca, a maricota,
as cr�an�as de maos dadas com os .

personagens, e em meio a brinca
deira urn cachorro preto tentava

driblar os pes dos passantes. Virou
personagem. Lindo de ver quando
entrou a benzedeira que foi curar

o boi: "Eu te benzo, meu boi, com

galinho de alecrim", comecava a

benzedura, que foi repetida duas

vezes. Nao sai de perto daquele
espumoso mar de Santo Antonio

de Lisboa sem visitar 0 cemiterio,
ladeado por altas arvores enre

dadas, encantada com 0 gesto de

urn homem que, no alto da igreja,
tocava 0 sino para anunciar 0 Cor

tejo Imperial. Eu te benzo, Santo
Antonio. I

o momento em que os bichos passeiam com

as cnaneas e sempre um dos mais esperados,
do Boi-de-Mamao

Rosa dos Santos Cruz, a dona Rosi

nha, de 76 anos, pareee uma fada que
se desenrolou das fitas da tradicional

apresentacao de Pau-de-Hta dogrupo.
Olaria. Era para ser encenada por ho
mens e mulheres, mas, segu�do dona

Rosinha, os homens nao. se entusias

mam muito, nem as mais jovenzinhas,
para manter a tradic;ao,' entao sao mu

iheres que tambem envergam 0 traje de
calca branca e camisa vermeiha. Dona

Rosinha, no sen vestido rosa, as sapati
ihas brancas, 0 cabelo eurto adornado

por urn arco, os delicados brincos de

perola:; parece incrustada em urn cama

feu. Teve tempo apenas para me comar

que dan<;a 0 Pan-de-Pita ha uns seis

anos: "Quanto mais a gente danca, mais
a gente gosta", revela ela, com um sor

riso. Mas no meio da conversa precisa
correr, porque vai participar do desfile

do Cortejo Imperial com a mesma faixa

que havia usado no desfile anterior, a

que tinha escrita a palavra "Fortaleza",
em alusao a urn dos sete dons do Bspi
rito Santo.
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Par essa, ninquern esperava
Baixin hO·· careca, voz- aguda, gestos dis

. J' I � i j
.,.

� cretos. Fisicamente, ele e uma

mistura dos cineastas Wood Allen com Pedro Almodo
var. Se voce 0 encontrasse na rua, nao poderia imaginar
que Luiz Antonio Machado, conhecido como Santolin,
quando sobe no palco transforma-se em NeyMatogros
so, Rita Lee, Tina Turner, Fred Mercury e outros astros

da musica,

Gaucho de 49 anos, Santolin e cantor cover. Ele se

apresentou na noite de 9 de setembro, em Santo Anto
nio de Lisboa. 0 espetaculo faz parte da programacao
da Festa do Divino Espfrito Santo e Nossa Senhora das

Necessidades, principal confraternlzacao comunitaria
do Distrito.

No palco montado no Largo da

Igreja, em 50 minutes de show, San
tolin fez 0 publico dancar e esque
cer 0 frio. Criancas, adolescentes,
adultos e idosos foram contagia
dos pela atuacao desse artista

que, entre outras apancoes nacio
nais, foi terceiro lugar, em 2008,
num concurso promovido pelo
Programa Domingao do Faustao,
da Rede Globo.

Ele nao dubla, ele canta. "Esse

e meu trunfo", afirma.
E canta muito bern.

Santolin descobriu

que seguiria a

carreira musical

aos noves anos

de idade, quan
do ouviu pela
primeira vez

o disco do Se

cos e Molhados,
Ney Matogrosso foi um dos personagens que Santolin interpretou
e e uma de suas maiores inspirag6es

cultuada banda dos anos 70, que teve como principal
integrante NeyMatogrosso. "0 Ney e minha grande re

ferenda artfstica", revela.
Santolin comecou 0 show com "Pra Voce", de Pau

la Fernandes. Usava chapeu panama, sobretudo cinza e

camisa de cetim laranja .. Tudo mais ou menos compor
tado. As coisas comecaram a mudar na segunda rmisica,
quando Rita Lee entrou em cena com "Flagra". Estava
com uma peruca ruiva, uma camiseta preta com 0 sim
bolo da paz e, claro, os oculos redondos, marca registra
da da cantora.

Vanas vezes, 0 artista trocou de roupa no palco, em
frente a urn espelho, protegido por uma capa com deze
nas de luzes grudadas. Na terceira cancao, com 0 publico
acompanhando a letra, ele se transformou em NeyMato
grosso, mas com uma rrnisica de autoria de Raul Seixas

que traduz quem ele e: "Metamorfose Arnbulante".
Em seguida, cantou "Homem com H".

''A musica e muito boa, ele e legal e en

gracado," disse 0 estudante Gabriel Gomes

Lacerda, de nove anos. "Ele tern urn desem

penho maravilhoso, emuito natural", com
pletou a analista de sistemas Silvia Irene, '

de 39 anos. Santolin trocou novamente de
fantasia e surgiu de Tina Turner, cantando
a famosa "Simply the Best". Depois cantou
''You can dance" e "I will survive" e fina
lizou com a brasileira "Dancin' Days", das
Freneticas.

o resumo da noite ficou por conta

do apresentador e mestre de ceri

manias, Arnauri Melao, que, no
final do espetaculo, disse ao

publico: "Por essa, ninguem
esperava." I
t FERNANDO EVANGELISTA e
jornalista e documentarista.
Ja cotlriu guerras pela revista
Caros Amigos e hoje possui
uma produtora.

Obrigado por 2011 e ate 2012

Ha quatro meses, quando comecamos
a pensar na Festa do Divino deste ano,

convocamos uma comissao que pudesse,
junto a nos da diretoria da Irmandade do

Divino Espfrito Santo, trazer ideias de uma
festa para agradar a todos. Com muito ca

rinho, pensamos em atrativos culturais e

fokloricos, alem de atracoes ineditas para
o cortejo. Mas, acima de tudo, planejamos
cuidadosamente 0 lado religioso, que, par
ticularmente, e 0 que mais me comove.

Sou totalmente devoto do Santo dos

Santos, que atende a todos os meus ape
los. 13 por isso que tenho 0 maier orgulho
e prazer de, depois de acompanhar essas
festividades por aproximadamente 40

D-6.Q,UI�1

Mensagens dos festeiros

':Agradero a todas aspessoas
que de umaforma direta e indireta
nos ajudarampara que estafestafosse
jinalizada comexito, pedindo aoDivino
Bspirito Santo que ilumine eproteja a
todos."
t MANOEL JOSE PEREIRA FILHO, que, com a

esposa Maria Ana Martins Pereira, tcrmou 0

casal de festeiros de 2011.

anos, hoje contribuo comminhas proprias
a�6es para a eoncretizacao dessa festa.

Uma das maiores emocoes que ja me

aconteceram foi quando, em 2005, sal com
minha esposa e alguns amigos para fazer 0
peditorio nas casas de nossa comunidade.

Sabe 0' que e voce ver a un<;ao' do Espirito
Santo' nos rostos de pessoas que espera
vam por curas e ben<;ao's.

Eu fico' feliz que, durante a preparacao
e a realizacao. da festa, as familias se reii

nem para fazer novenas, auxiliar 0' festeiro

na arrecadacao _fina:!lceira e ajudar com os

demais services qecessirio's. Quero apro
veitar Para agra<kcer a minha familia, que
nuncame deixo:so. 4

Eu co'stumo';fafar qUe, se no' final de

cada Festa do' Divino em nossa comunida-

de, eu souber que houve uma a�ao' do' Es
pinto Santo' em uma familia o'U mesmo em

uma pessoa, seja em forma de cura, de li

bertacao ou de qualquer outra realizacao,
eu me sinto com 0 dever cumprido.

Obrigado a todos que, de uma forma
ou de outra, contribufram para esta tao'
maravilhosa festa. Agradeco tambem ao

Governo do' Estado e a Prefeitura de Plo

rianopolis pelas contribuicoes que ajuda
ram a fazer nossa cultura brilhar. E ainda

gostaria de agradecer a este meio de co

municacao, que foi nosso maior divulga
dor, sera medir esforcos. Que possamos
estar juntos com 0 mesmo entusiasmo

em2012! I
t ANEllO AGENOR DE ANDRADE e provedor da
lrmandaoe do Divino Espirito Santo.

"Desdepequeno, participo da
Festa doDivino e, agora terei a honra

.; de serfesteiro. Albn de continuar

'fortalecendo aparte culturalda
r festitndade, pretendo resgatar a.

participa�iiopopular nopeduorio. Por
.•.. isso, peco afO'f'�a de todos. Vamos lotar
� as casas, como antigamente/"
1. MAURICIO CUNHA MARTINS, que, com a

esposa Silvana Marlene da Silva Martins, forma 0

casal de festeiros de 2012
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�Modernidade chega
ill aos nossos gramados

,

Mais de :�� 0 s:����

i

1210AQUJ

te Edenaldo Lisboa da Cunha (Feijao),
que obteve aval unanirne da assembleia

geral dos socios patrimoniais do clube.
\

A integra da ata dessa assembleia, bern
l

como do contrato entre 0Avantee a Soc-

cer, podem ser conferidos no Portal de
Noticias Daqui na Rede (www.daquina
rede.com.br):

menta dos principals times do distrito

de Santo�Antonio de Lisboa, a moderni
dade chega aos gramados das disputas
esportivas. 0 primeiro passo fni dado
pelo Avante, fundado em 1947, que as:
sinou contrato de terceirizacao do esta
dio Henrique de Arruda Ramos.com a

empresa Floripa Soccer.

Aimplantacao,de gramado sintetico,
que comeca em novembro, aliada a: re-

-

formas e novas edificacoes, vai transfer
mar completamente 0 aspecto. visual da

principal praca esportiva de Santo AntO
nio de Lisboa, A inicia(iva e do presiden- '

.

TRlUNfO

,

0 Triunfo segue na mes�a linha.

Com 0 apoio do Govemo do' Estado,
atraves do Projeto Zieo 10, vaiimplantar
gramado sintetico e melhorar as condi

.

�6es de iluminacao doComplexo Espor-

Mudan9as no campo do
Avante !oram propostas

pelo presidente Edenaldo'
Lisboa da Cunha (Feijao).
FOTO GElSO MARTINS

tivo de Sambaqui, As negociacoes estao

adiantadas, mas nao '�xistem datas para:
a concretizacao da iniciativa,

SANTACRUZ

eco e ,

"

ana 1, W3. Clrculava'no dlstrito de Santo·AntOnio de Lisboa.

REPRODU(/AO CELSO MARTINS
.

. ,

Enquarito isso, na outra ponta, 0

Santa Cruz da Barra do Sambaqui luta
com dificuldades para se manter e dis

putar a Copa Floripa, usando 0 estadio
do Avante para suas partidas como man

datario de Campo. A sede provisoria sera

instalada junto ao Conselho Comunita

rio da Barra do Sambaqui (CCBS), cujas
obras ao lade da Capela de Sao Sebas

tiao continuam em andamento.

Memoria

o jornal 0 Rebojo cireulou no distritO de

Santo Ant6riio deLisboa no final da decada de

70 do seculo passado, editado pelo fale�ido'
jomalista Oscar de Paula, A materia na pagitla-
11 info�a'a�iilatigura�ao do "novo gr���.
do", fruto-do trat,a-lho �ea1jzado nos-tinais d�
semana e feriad6s� "Dllla' dez�Qa de'iIssociados
e membros da diretotia fizer� 0 plantio da

grama. 0 futuro gCatIl�do custou c�;:c;). de 2&
.

mil cruzHi:os, imp�rtfutcia angariada dos fun>
d�s do, Clubee Pahedoada pela comunidade";

-; informao jarnal.
.•

;:,�' :' '. rx,

'

. No di� 2- de:aBfil-de 19ii,\tbmou;Passe'
'.-. ,.-__ ,x:4 __ "

-Co,
, ,'\:

__

-

"1- 'of '_',�,�;;-:

a ,nova: pinit@iia do -Avante',"responsavel pelo
.plantiQ do gr;pn'ado do campo: Altino Cabral

(pr�sidente);'ArlY Lisbo�;(lQ yice),lm;reu Cor
deiro (2Q videJ; Adauto'RauC(isboa ('l2 seere

tario), Djalma Conceicao .(2Q secretano), Jair
Costa (1Q tesoureiro), HiltonAre� (2Q tesourei
ro) e Campolino Alves (orador). Henrique de

>: \
;>,

.Arruda Ramos ficou como presidente dehonra,
"�Entre .Is met;tS'��a '��va'diretOi:ia", info�-

rna Q�ebofq, estaQ a: ��f�forma do edifi�io do:
.

Clube, visando_ampUar sua area fisiea, moder,
lliian�o�U� p.stala�6es.de e�pa�o, ,!:onfort() e",

. ventila�ao:'. Depois que 0 campo estiverpron-c
to a nova diretorlavai "iniciar.a cOoStru�a0 ai'
Praca de Esportes do Avante;'. A pos;e da noy�
diretoria, cqnforme0 jomal, "fo] festejada com

ul1}a es��tai:ujir cefYejada".l';
.' -

o jogo de estrela na competicao foi em Itajai, contra 0 Marci,
lib Dias no estadi2 Hercilio LU21, voltando com vitoria por 2xl_.A
partida seguinte foi em casa, contra 0 Tupi, vencendo ppr 3x1. No
dia lQ de outubro 0 desafio sera contra 0 Imbituba, em Imbituba"

.
,

'

. '�"

!

Os t�es principais do Avante e do
Santa Cruz disputam aCopa Floripa. 0
Avante tambem aguarda a retomada da

Primeirona da Capital.
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