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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DOCUMENTO

Esse documento não tem a pretensão de ser um texto científico, mas sim um trabalho colaborativo
que visa ampliar o detalhe das informações oferecidas no Inventário da Oferta Turística de Antonina-PR.
Foi preparado para quem gostaria de saber um pouco mais sobre os atrativos culturais e naturais da
cidade, e está em constante expansão e aprimoramento, podendo o leitor fazer comentários sobre o
conteúdo apresentado e propor alterações, novas inclusões e etc.
Se você tem alguma informação adicional, foto (*), etc., ou discorda das informações apresentadas,
por favor entre em contato e nos ajude a deixar esse Inventário Turístico Expandido ainda melhor!

(*) As imagens aqui apresentadas foram, em sua grande maioria, obtidas através de pesquisas na internet.

Gratos desde já! 😊

IAMUQUE – Instituto A Mudança que Queremos
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1.

ATRATIVOS CULTURAIS
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1.1. Arquivo Público Municipal de Antonina
O arquivo histórico é composto sobretudo por
6

documentos oficiais produzidos por órgãos públicos do
município, como a Câmara e a Prefeitura Municipal, mas
também possui outros documentos de origens diversas, como
exemplares de jornais locais, que permitem fazer uma leitura de
aspectos sociais e culturais da cidade com base em material
jornalístico. Assim, o acervo contém também dados sobre o
cotidiano do cidadão comum que faz a história social.
Infelizmente, há muitos documentos em avançado estágio de deterioração, o que impede o seu
manuseio. Outros, só são recomendados para a leitura ou manuseio de especialistas, como historiadores
profissionais, restauradores e técnicos das instituições de salvaguarda do patrimônio histórico e cultural,
como o IPHAN, entre outros, com o uso de materiais apropriados, como luvas, lupas e máscaras, a fim de
evitar a contaminação com fungos.
Em se tratando de um arquivo mantido pelo poder público, naturalmente, a história política e
administrativa da cidade é um dos assuntos com maior volume de documentos. Relatórios financeiros,
antigos livros de receitas e despesas, documentos oficiais de vários gêneros permitem ler em suas entrelinhas
aspectos da história política, econômica e social de Antonina: nomes de ruas, autoridades, comerciantes, o
movimento portuário, a sociedade de outros tempos e assim por diante.
Como dizem os historiadores, há um modo de fazer a história e um modo de contar a história. E uma
história consistente não se faz sem uma base documental, sem fontes históricas, sem documentos que
registrem fatos, personagens, contextos. Assim, tanto quanto sua importância documental, o Arquivo
Histórico de Antonina é um marco para uma nova percepção do que compõe o patrimônio cultural do Estado
do Paraná envolvendo um conjunto de registros da vida local em diferentes contextos. Um local de memória
e de fonte de velhas e novas histórias...

Inscrição Tombo 101-II
Processo Número 05/90
Data da Inscrição: 30 de julho de 1.990
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1.2. Artesanato
O artesanato produzido em Antonina identifica-se com
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a produção litorânea paranaense. Tem caráter principalmente
utilitário abrangendo cestarias, esteiras, redes de pesca, gaiolas,
objetos de madeira e culinária. São largamente usadas as
técnicas indígenas de trançados e cestarias. Os adornos
domésticos utilizam o papel e o tecido, além dos trançados de
outros materiais, as esculturas de madeira e trabalhos manuais
feitos com fios (rendas) e crivos.

Artigos Artesanais e Matéria Prima Utilizada
✓ trançados em fibra (indígena) - taquara beneficiada, ouvira, corantes.
✓ cerâmica, argila local, areia, tacuí, água, tintas, madeira.
✓ escultura em madeira: figueira, canela, cedro branco, cacheta, maçaranduva, guanandi, etc.
✓ gaiolas/montagens em estruturas - uvá, caule de paina, ouvira, arame, bambu, taquara.
✓ tecido/reciclagem de materiais - retalhos de tecido, tinta, cola, olhos de vidro
✓ trançados/Macramê/cortinas e congêneres - sisal cardado, algodão, linha de nylon, contas de
madeira, Sementes, conchas e caramujos, bambu, etc. ....
✓ bonecas de palha de milho, palha de milho, madeira, cola, tecido, papel.
✓ flores de papel/palha de milho - papel crepom ou seda, palha de milho, corantes, arame, cola,
linhas..
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Artesanato em couro e escamas de peixe
Belíssimos acessórios artesanais confeccionados com resíduos do pescado (pele e escamas)
8

Os trabalhos são feitos pela Cooperativa das Trabalhadoras
Autônomas da Pesca e Acessórios Artesanais - Copescarte
Preocupadas com a questão dos resíduos gerados pela indústria da
pesca e com a falta de oportunidade de trabalho na região litorânea, um
grupo de 21 mulheres de Antonina no Paraná, criaram em 2006 a
COPESCARTE - Cooperativa das Trabalhadoras Autônomas da Pesca e
Acessórias Artesanais. A cooperativa foi pioneira no beneficiamento de peles
de peixes marinhos e contou desde o seu início com o apoio da MK Química, que forneceu insumos para o
tratamento das peles e também orientações técnicas sobre os processos de produção.
Atualmente as artesãs da COPESCARTE produzem cintos, bolsas, pulseiras e sapatos utilizando o
couro de peixe curtido e tingido por elas mesmas. O trabalho da cooperativa vem promovendo a geração de
renda na comunidade ao mesmo tempo em que contribui com a redução da poluição da baía de Paranaguá,
que antes recebia as peles dos peixes como resíduos da indústria pesqueira. Desta forma a atividade vem
contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.
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1.3. Balas de Banana
Fruto de método de produção artesanal e familiar, a Bala de Banana é um
9

produto legítimo de Antonina. De sabor inigualável, sua produção é 100% natural,
sem uso de conservantes e com bananas cultivadas na região.

As bananas utilizadas na fabricação das balas vêm de pequenos
agricultores que plantam a fruta em Guaraqueçaba e Antonina. São bananas
orgânicas, plantadas sem a utilização de agrotóxicos.
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1.4. Barreado
O Litoral do Paraná tem um único prato típico: O Barreado.
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Suas origens remontam ao século passado e Antonina disputa a
primazia, juntamente com Paranaguá e Morretes, de ser a terra natal
deste prato feito basicamente de carne de boi, toucinho e temperos
cozidos durante 24 horas, servido com arroz, farinha de mandioca e
banana.
As origens do barreado estão ligadas à época do “entrudo”
(origem do carnaval de nossos dias -- costume português, derivado do latim “introito”, ou seja, na introdução
da Quaresma). Durante os três dias do entrudo, o litorâneo não fazia outra coisa senão dançar o fandango e
comer o barreado, prato que, uma vez preparado, lhes dava liberdade para as danças e brincadeiras
carnavalescas do período festivo.
Hoje o barreado sofisticou-se. Em vez de ser cozido em panela de barro -- procedimento que lhe deu
o nome -- enterrada na terra por 24 horas, usa-se a panela de pressão.

Como fazer o Barreado (tradicional):
OBS.: receita para 10 pessoas.
Ingredientes:
• 5 kg de carne (peito, coxão mole, patinho)
• 350 g de toucinho (de preferência branco)
• folhas de louro
• 3 cabeças grandes de cebola
• 2 cabeças médias de alho
• ½ latinha de cominho (pó) ou 1 pacotinho de cominho (grão)
• pimentas vermelha e do reino; sal a gosto.

Preparo:
Começa-se o corte e a limpeza das carnes de véspera. As carnes e o toucinho devem ser cortados em
pedaços pequenos, adicionando-se todos os temperos cortados. Leva-se tudo a uma vasilha que não seja de
alumínio. Deixa-se repousar até o dia do preparo, quando então forra-se a panela com o toucinho, depois
põe-se a carne temperada, tampa-se a panela com uma folha de bananeira previamente sapecada na chapa
(para amolecer), amarra-se com um barbante grosso com uma mistura de cinza de fogão, farinha de
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mandioca e água fervente para dar liga. Depois de bem vedada, leva-se a panela ao fogo forte nas primeiras
horas, passando-se depois para um fogo mais brando. Deve-se sacudir a panela de hora em hora.
O tempo de cozimento dura de 12 a 15 horas. Quando a folha de bananeira estiver bem escura, o
barreado está cozido. Então, deve-se abrir a panela, provar e, se for o caso, completar o tempero.
11
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1.5. Chafariz do Batel

Situado no bairro do Batel, em frente ao prédio do
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antigo Matadouro Municipal, hoje a Secretaria Municipal de
Obras.
Valendo-se do remoto costume de "assinalar os
afloramentos de água, quaisquer que eles sejam, reservatórios,
represas, fontes, etc., dando-lhes um caráter monumental", o
prefeito Heitor Soares Gomes, na década de 20, mandou
construir um bonito chafariz à margem da então "Estrada da Graciosa", hoje Avenida Thiago Peixoto. As
águas que o alimentavam provinham da represa do Saivá.
O "chafariz" foi construído em alvenaria de pedra e tijolos, com argamassa de cimento e areia, pisos
ladrilhados, escadaria em granito lavrado à cantaria e três torneiras, e serviu, durante muitas décadas, aos
moradores das vizinhanças, principalmente os que ainda não contavam com os serviços de distribuição de
água do Município.

Instituto A Mudança que Queremos

contato@iamuque.org.br

www.iamuque.org.br

Inventário Turístico Expandido – Atrativos Culturais e Naturais
1.6. Carnaval

O Carnaval paranaense tem, sem dúvida nenhuma, sua
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maior força e animação no litoral. Paranaguá, Morretes,
Antonina e outras cidades litorâneas se transformam nos três
dias de folia. A agitação dos foliões e os batuques dos Blocos e
Escolas de Samba se ouvem 24 horas por dia. Mas o mais famoso
Carnaval do Paraná é o da cidade de Antonina, hoje conhecido
no Brasil inteiro, como um dos mais autênticos e animados de
todos, com bailes públicos, concursos de fantasias e desfiles de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos.
Sexta-feira que antecede o sábado de Carnaval, muitos moradores, dos mais antigos até as crianças
que já conseguem andar sozinhas, vão para a folia. No sábado já é impossível andar pelas ruas. Os foliões da
terra se misturam com brasileiros do Oiapoque ao Chuí, que quase sem querer, entram no ritmo alucinado
dos capelistas, como são conhecidas as pessoas que nascem em Antonina.
Ninguém fica indiferente a festa, pois pode-se afirmar que Antonina já nasceu carnavalesca.
Impossível localizar-se historicamente quando começou o Carnaval e com as características que conserva até
hoje. Graças à tradição oral que relatam histórias fantásticas de Corsos, Cordões, Blocos, Escolas de Samba e
Bailes que marcaram época, e que foram passados de pai para filho, pode-se ter uma idéia. Isso faz com que
o Carnaval de Antonina tenha tanta coisa pitoresca.
Do final do século XIX até a segunda década deste século XX o Carnaval caracterizou-se pelas
“Brincadeiras de Rua”. Homens e mulheres saíam às ruas com pinturas imitando bigodes, pintas de beleza,
etc. Para isso usavam graxa, barro e banha com carvão de fundo de panela. Água não podia faltar:
“Laranjinha” - bolinhas de cera, cheias de água perfumada, que as jovens lançavam nos moços que passavam,
preferencialmente naqueles que eram mais “almofadinhas”.
Os banhos com baldes de água do mar, tiradas de canoas, previamente enchidas, eram uma
brincadeira indispensável. Costumava-se reservar com antecedência, cachos de banana que, amadurecidas,
eram saboreadas durante as visitas de confraternização entre as famílias, junto ao “Barreado” - prato típico
do litoral, preferido pelas mulheres na época do “entrudo”, uma vez que seu preparo lhes permitia
acompanharem seus parceiros nas brincadeiras carnavalescas, dançando o “Fandango”.
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Da carroça ao automóvel
A partir de 1920, as brincadeiras com água foram substituídas por confetes e serpentinas,
permanecendo ainda as pinturas no rosto. As roupas foram se colorindo, surgindo as camisas listradas e os
14

chitões. Nesta época existiam sociedades como “Clube Antoninense”, “Não tem Tempo”, “Brinca quem
pode”, “Matarazzo”, “Primavera”, “Operários”, que deram origem aos Cordões Carnavalescos, compostos de
pessoas com as mesmas fantasias e tocavam instrumentos musicais como o violão, cavaquinho, reco-reco e
pandeiro, animando os salões com suas marchinhas. Entre estes Cordões podemos citar: “Marinheiros do
Amor”, “Chapéu de Palha”, “Bloco dos Malandros”, “Brinca pra não Chorar”, “Marinheiros da Água Doce”,
“Bombas do Amor”, e muitos outros.
O “Corso” antoninense no início era feito com carroça, que percorriam várias ruas, tendo como ponto
alto a Rua XV, toda enfeitada com serpentina e bandeirinhas. Ali a multidão atirava grande quantidade de
confete, deixando as calçadas forradas como se fossem “colchões de papel”. Os mascarados e fantasiados
atiravam lança-perfume nos olhos dos passantes. Os mais velhos acompanhados das crianças, ficavam
aguardando o “Corso” na Rua Carlos Gomes da Costa, sentados nas escadarias das residências ou em
cadeiras.
Mais tarde as carroças foram sendo substituídas por carros motorizados que desfilavam e puxavam
os “Cordões Carnavalescos” para os Clubes.

Dos cordões aos blocos
Com o passar dos tempos os “Cordões de Salão” deram origem aos “Blocos Carnavalescos”, que
animavam o Carnaval de rua. Surgem então os “Filhos da Capela”, que era composto de escoteiros, “Bloco
do Batel” integrado por moradores deste bairro, “Bloco do Matarazzo”, do bairro de ltapema, e formado por
funcionários e operários das Indústrias I.R. Francisco Matarazzo, “Império da Caixa D’Água” organizado pelos
seus moradores, “Bloco Ferro Gusa”, “Bloco Tira o Dedo do Aparelho”, formado por um grupo de rapazes,
“Bloco Caipira”, fundado por Sebastião Mendes, dono de um bar. Ninguém sabe dizer quando ele surgiu.
Sebastião era apreciador do “fandango” e por isso ele, mais os fregueses do seu bar, formaram este Bloco.
Eles se vestiam de vestidos de chitões, calçados de tamancos e acompanhados de uma viola e de um adufo.
Saíam pelas ruas dançando o “fandango”, indiferentes à batucada dos outros blocos. O “Bloco do Dragão”
era uma alegoria de 20 metros que soltava fogo pelas ventas, devido à pólvora que estava dentro da armação.
Na frente do Dragão ia seu criador, Seu Nicolau, vestido de caçador.
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Das escandalosas às escolas de samba
Nos anos 40 surgiram as primeiras “Escandalosas”, grupo de homens que se vestem com as roupas
de suas mulheres, noivas ou namoradas e que saem pelas ruas da cidade, cantando e batendo latas. A
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originalidade de algumas “Escandalosas” fez surgir figuras que marcaram a época, como a “Marta Rocha” do
seu Fioravante, que desfilava com uma faixa de Miss Brasil; o “Bloco do Pinico”, de 1938 do seu Leovegildo
(Nenê) que saía com os amigos; as “Escandalosas” de Eurides e Serginho, sempre com destaques pelas roupas
muito chiques e esmeradas; Camilo e fantasias humorísticas.
Como todos Carnavais brasileiros, Antonina também tem suas Escolas de Samba. Em 1948, um grupo
de jovens tira um pequeno “Bloco do Boi”. Mais uma confusão gerada entre eles, desfaz as pretensões de
seus componentes, muitos pertencentes a Tropa de Escoteiros “Valle Porto”, chefiados por Manoel Eufrásio
Picanço, que reuniu os brigões na “caserna”, conseguindo que eles fizessem as pazes e organizassem um
outro Bloco “Filhos da Capela”, que se tornou campeão de vários Carnavais. “Os Batuqueiros do Samba”,
fundado em 1976 alegram o Carnaval com sua simplicidade e sua excelente batucada. “Escola de Samba do
Portinho”, fundada em 1970 por Benedito Deres, Belmiro Alves Santos e Roberto de Oliveira. “Escola de
Samba do Batel”, fundada em 1947, por Caetano Cândido Machado, que saía de calça branca e camisa
vermelha e que teve como incentivador Honório Machado.
Na saudade ficaram: “6 de Novembro”, “Brejeiros do Amor”, “Império da Caixa D’Água”, “Unidos da
Canoa”, “Matarazzo”, “Guaranis”, “Não tem Tempo”, “Vai Quem Quer”, e muitas outras.
As Escolas de Samba Batel e Filhos da Capela são as grandes rivais. Pode-se até afirmar que no
Carnaval, Antonina se divide em duas partes: Batel e Capela. Muito embora há alguns anos, com o surgimento
da escola de samba Leões de Ouro, esta polarização esteja ameaçada.

O boi do norte
Em 1920, Bedenaque Luiz Pedro tirou o primeiro Bloco do Boi que chamou-se “Boi Barroso”. Em 1922
foi fundada o “Boi do Norte” por Bedenaque Luiz Pedro, Francisco Rodrigues Passos, Manoel Alves Tainhota,
Antenor Vieira, Jordão Cabral, Emílio Ribeiro, Olímpio Cruz, Belmiro Martins, Benedita Alves, Manoel
Fernandes, Acrísio Dias e Antenor Máximo Cordeiro.
Após a morte de Bedenaque quem ficou com a direção do Bloco foi Maria Rosa Mendes e seu irmão
Niquenaque. Os ensaios eram realizados na Graciosa de Baixo, na casa de Bedenaque, seu principal criador.
As primeiras fantasias imitaram a roupa de um “toureiro”: bombacha amarela, camisa vermelha, boiero preto
e chapéu de couro. Neste Bloco os principais personagens eram: o “Boi”, uma armação feita de ripas (ovira planta flexível encontrada no mangue) e esteira, cobertas por um pano de algodão barato pintado, imitando
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o corpo do Boi; o “Cavalinho” feito de cesto de vime e algodão pintado de marrom; uma espécie de pássaro
chamado “Nanico”; o “Médico”; o “Enfermeiro” e o “Toureiro”.

Seu enredo dramático
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Há um fazendeiro muito rico na região. O Boi pertence a um homem muito pobre. Um belo dia o Boi
invade as terras do fazendeiro rico que fica zangado e manda matá-lo. O seu dono, desesperado, manda
chamar o “médico” e o “enfermeiro”, a fim de ressuscitá-lo. Após muitas manobras e ameaças (o dono do
Boi ameaça o médico), o médico e o enfermeiro aplicam uma injeção no boi e conseguem ressucitá-lo, o que
acontece no meio de alegria e cantos do Bloco.
Os instrumentos usados são: chocalho, reco-reco, tambores e (surdos), pandeiros e “sadirinhas”
(frigideiras). Mais tarde foi criado outro “Bloco do Boi” por Onísio Dias, Expedito Mendes e Reinaldo Costa,
que junto com Bedenaque, foi unido ao “Bloco do Boi do Norte”. Outros bichos foram então introduzidos: o
“Guará”, o “Corvo” e a “Benúncia”. O Bloco saía então com 80 pessoas vestidas de calças pretas com listras
laterais, camisas coloridas ou xadrez, chapéu de palha pintado de preto e branco, tênis preto e meia ¾.
Na frente do Bloco 6 moças e 6 rapazes dançavam o pau de fita. O Porta-Estandarte, a Rainha do
Bloco, os Bichos e atrás os componentes, tocando instrumentos e cantando, vinham dispostos em duas
fileiras. Sua apresentação pelas ruas da cidade eram motivo de alegria para adultos e crianças. As investidas
feitas pelo “Boi”, as bicadas do “Nanico”, as carreiras do “Cavalinho”, provocavam a maior animação na
avenida. Após a morte de Bedenaque em 1962, o Bloco passou a ser conduzido por Niquenaque, que tirou o
Bloco até 1979, quando veio a falecer. Atualmente as carcaças do Boi, Cavalinho e Nanico estão em poder de
Maria Rosa Mendes.

De “guaraci” a “apinagês”
Em novembro de 1923, desembarcava no Porto de Antonina, o marinheiro Benedito Jesus Pereira,
que ficou logo conhecido por “Pará”, já que era natural de lá. “Pará”, homem de fácil comunicação logo
granjeou grande número de amigos, principalmente entre os estivadores.
Ficando sem emprego, procura incentivar entre seus novos companheiros, a idéia de organizar um
Bloco para o Carnaval que se aproximava. Ele trazia na lembrança, vivas recordações indígenas e um
repertório de músicas e letras de sua autoria. Elas serviam para serem cantadas num Bloco, desde que fosse
formado por índios, com organização de uma “tribo”.
Seu entusiasmo deu resultado, surgindo assim o “Bloco Carnavalesco Guaraci”, fundado em 19 de
janeiro de 1924, cujos ensaios começaram em novembro de 1923. As reuniões eram na casa de Bedenaque
Luiz Pedro, no bairro de Graciosa de Baixo. Para disciplinar o Bloco, formou-se uma espécie de hierarquia
(Conselho), ficando como Cacique Responsável, Benedito Jesus Pereira; Cacique Auxiliar, Francisco Rodrigues
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Passos; Porta Estandarte, Fidélis Baltazar; Representantes, Aristeu Costa Patagônia e Bedenaque Luiz Pedro
e como costureira, Lourença Martins Cruz.
Este grupo estreante era composto de 28 adultos e 4 meninas. O Bloco teve o maior sucesso, mas
interrompeu suas atividades só voltando em 1933. Necessitavam de um lugar para ensaiar. Foram conversar
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com o proprietário de um armazém de cereais que estava vazio e conseguiram.
Organizaram um novo Conselho e deram um novo nome ao Bloco. Lembraram que o “Pará” gostava
de contar histórias de sua terra e que lá havia índios “Apinagés”. Resolveram homenagear seu fundador e
daí nasceu o “Bloco Carnavalesco Apinagés”. Este batismo se deu em Curitiba, onde se apresentaram pela
primeira vez na residência de Luiz G. A. Valente, na Rua Ébano Pereira. Ele e sua esposa, grandes admiradores
do Bloco, foram os padrinhos. A festa, segunda-feira de Carnaval, foi um sucesso, como também a
apresentação nas ruas de Curitiba. Estava coroado o esforço do Conselho que ficou assim constituído: Arthur
Gonçalves, Cacique Responsável; Francisco Rodrigues dos Passos, Cacique Auxiliar; Manoel Alves Tainhota,
Pagé; Benedito Tadeu e Tomáz Ribas, Representantes e Lidio Sieno, Pintor.
Em 1936 o Bloco não se apresentou em virtude da morte do grande Cacique Arthur Gonçalves, que
é substituído por Edelmiro Martins. Em 1938, Edelmiro, por motivos desconhecidos, se negou a assumir o
cargo de Cacique, ficando em seu lugar Antenor Máximo Cordeiro, que dá novo impulso ao Bloco.
Antoninense, casado com Dona Clotilde Ribeiro Cordeiro e pai de 12 filhos, seu Máximo foi um
incansável batalhador até a data de sua morte em 1981. Os filhos aprenderam, desde pequeninos, a amar o
Bloco. Todos, direta ou indiretamente, tomam parte nas atividades dos Apinagés. Em 1938 seu Máximo
convoca Franklin R. Martins para ser Cacique Auxiliar.
O desemprego, doença, a guerra que convocou tantos paranaenses, impediram o Bloco de se
apresentar no período de 1939 a 1943. Apesar da guerra, resolveu sair em 1944, com o auxílio do Delegado
de Polícia que baixou uma ordem para que eles pudessem desfilar. Em 1945 os Apinagés não saem. Em 1946,
o Prefeito de Antonina, Carlos Gomes da Costa, dá uma ajuda aos Apinagés, que o nomeia Diretor de Honra.
Em 1950 o Bloco introduz a Rainha, a Princesa e o Mascote. Em 1962 apresentaram-se na TV Paraná
Canal 6, TV Paranaense Canal 12 e Teatro Guaíra. Várias foram as dificuldades que o Bloco teve que enfrentar
impedindo que saíssem em diversos carnavais. Mas o grande Cacique Máximo não podia ver morrer seu
grupo. Reúne os poucos que ficaram e consegue se apresentar nos anos seguintes. Seu Máximo vê coroado
seu esforço. Dia 16 de novembro de 1975 há uma grande agitação na Rua Honório Machado, 44, residência
daquele cacique. Lá estava a Rede Globo de Televisão que foi gravar os Apinagés, para o programa
“Fantástico” realizada na Pedra da Pita. O Cacique Máximo manteve em sua casa até o dia da sua morte,
todo o acervo deste cinqüentenário Bloco como, troféus, traças, diplomas, fotografias, recortes de jornais,
histórico feito a mão, ano após ano, além dos instrumentos.
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Os instrumentos e as armas
As armas utilizadas são: arco e flecha, machadinha, lança, garfo, tacape que são confeccionados em
verdadeiro trabalho artesanal, pintados com motivos indígenas, enfeitados com penas e cascas de cipó. Os
instrumentos utilizados são: caixas de aperto de corda, agogô, ganzá, tamborim, frigideiras, reco-reco,
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adufos, pandeiros, chocalhos e tamanquinhos (batidos por crianças).

Fantasias, coreografia e música
A primeira fantasia usada foi tanga e cabeção (com penas coloridas), cocar crista de galo, camiseta
de meia, meias compridas e sapatos tênis, tudo na cor marrom. Como adereços: enfeites de penas nos braços
e tornozelos, rosário de capiá como colar e rosto pintado.
Com o passar dos anos o Bloco altera esta fantasia, saindo como índios americanos, e mudando a
tradicional tanga de penas para tangas de fitas em várias cores. Estas mudanças não agradaram o povo
capelista e por isso a fraca repercussão e apresentação inexpressivas. Sentindo o desagrado do público,
voltam a desfilar com a fantasia original em 1944, permanecendo assim até hoje. Criam também as figuras
do “Urso”, “Feiticeiro” e “Macaco”. O “Urso” é confeccionado na hora da saída do grupo com “barbas-depau”. O “Macaco” feito também na hora é em cordas.
A coreografia foi introduzida por “Pará” e suas evoluções reproduzem danças indígenas apresentadas
da maneira mais simples possível, simulando lutas de guerra, trocando de filas, sugerindo entrelaçamento.
Existem aproximadamente 30 passos diferentes dentro das 4 danças: “Tangará”, “Dança do Fogo”, “Dança
das Armas” e “Dança da Vitória”.
As músicas também trazidas por “Pará”, em número de 26, são todas de sua autoria. Os integrantes
cantam, assim como boa parte da população, sem entenderem seu significado, pois nelas existem palavras
como jabocango, bogaila, pecuim, pecuá, etc.
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1.7. Centro Histórico
Um passeio pelo centro histórico de Antonina permite
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aos visitantes apreciar uma paisagem natural e cultural de rara
beleza e importância, tanto para a história da cidade, quanto
para a história do Paraná e do Brasil. A arte presente no traçado
de suas ruas, praças, igrejas e edifícios com estilos e técnicas
variadas ilustram diferentes contextos. O período colonial, época
da busca do ouro e da fundação da freguesia e da vila lusobrasileira, no século XVIII, está representado por técnicas construtivas arcaicas e pesadas. Já o período que
vai do século XIX ao início do XX, quando da criação da cidade, da Província do Paraná, da Estrada da Graciosa,
da Estrada de Ferro e do apogeu da exploração da erva-mate, pode ser observado em estilos arquitetônicos
mais requintados de inspiração europeia, como o eclético, o romântico e o art-deco. Nessa época, a expansão
do comércio marítimo elevou o porto local a condição de um dos mais importantes do país, o que pode ser
visualizado em belas ruínas de armazéns à beira mar e das Indústrias Matarazzo, uma das mais famosas do
país na época. Por fim, desde meados do século XX ao XXI, às antigas construções se misturam as novas em
estilo contemporâneo, de caráter mais funcional e com novas técnicas construtivas.
Em reconhecimento à beleza paisagística e a existência de um raro conjunto de edifícios e ruínas de
diferentes períodos históricos, o centro histórico de Antonina foi tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, em 2012.
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Tombamento pelo IPHAN
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Em 2012, ocorreu o tombamento federal do centro histórico de Antonina, por seus valores históricos
e paisagísticos.

Valores Históricos
Vinculado à primeira fase do chamado Ciclo do Ouro, anterior à exploração nas Minas Gerais. Os
registros históricos de seus primeiros povoadores - garimpeiros, em sua maioria - datam de 1648. Posição
estratégica, com extensa entrada para o continente, para a busca por índios e metais preciosos.

Valores Paisagísticos
Conjunto urbano com rara qualidade ambiental. A escala e o porte da cidade se relacionam
harmonicamente com o ambiente natural. Paisagem emoldurada pelas escarpas da Serra do Mar, com
exuberante vegetação, e banhada pelas águas tranquilas da Baia de Antonina.

Sítios Históricos
A história de Antonina pode ser lida na sua paisagem arquitetônica. Ainda sobrevive a arquitetura
luso-brasileira dos primeiros anos, edificada em pedra.
Do segundo período, fase áurea da história local, permaneceu a arquitetura eclética representada
por alguns prédios mercantes da cidade.
Ficou também desse período uma grande quantidade de galpões e armazéns.
Esses dois tipos de arquitetura estão mesclados na paisagem urbana formando sequências
harmônicas em termos de escala, embora individualmente as edificações sejam bastante contrastadas.
A importância da arquitetura antiga de Antonina está justamente nessa harmonia de conjunto em
que cada elemento contribui, das ruínas aos sobrados ecléticos.
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A caracterização tipológica dos edifícios situados na área central abrange 4 categorias:

Arquitetura luso-brasileira
21

Edifícios construídos nos séculos XVIII e XIX que apresentam sistemas construtivos e linguagem
plástica de origem portuguesa: estrutura de alvenaria de pedra ou pau-a-pique, cobertura com telhas tipo
"capa-e-canal", vãos emoldurados por peças de cantaria ou madeira e vergas retas, em arco batido ou em
arco pleno (influências neoclássicas.)

Arquitetura Eclética
Edifícios construídos a partir de fins do século XIX, até a década de 40. Caracterizam-se pela estrutura
em alvenaria de tijolos, excesso de ornamentos em argamassa na fachada principal pela utilização de
platibanda e de calha, pela diversificação nas dimensões e no tratamento dos vãos.

Arquitetura Romântica
Edifícios construídos no final do século até a década de 40. Caracterizam-se pela forma do telhado,
com cumeeira perpendicular à fachada, utilização do sótão, uso de "camarinha" e ornamentação de beiral
(lambrequins).
Esse tipo de construção é popularmente denominado "Chalet".

Arquitetura Contemporânea
Edifícios construídos a partir da década de 40 que se caracterizam pela heterogeneidade de soluções
plásticas, estrutura de alvenaria de tijolos ou concreto armado.
Atenua-se a preocupação de ornamentação da fachada, embora persistindo o costume de revestilas (pedra, azulejos, lajotinhas, imitando tijolos), permanece o uso da platibanda e aparecem marquises.
Ocorre também construções recuadas do alinhamento, coberturas irregulares com telhas de cerâmicas, de
cimento amianto ou alumínio.
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1.8. Escola Dr. Brasílio Machado

Atualmente Centro Estadual de Educação Profissional
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“Dr. Brasílio Machado”, pertence à Rede Estadual de Ensino e é
mantido pelo Governo do Estado do Paraná.
É a segunda mais antiga escola do estado, inaugurada no
dia 15 de agosto de 1885, com o nome de Casa Escolar “Dr.
Brasílio Machado de Oliveira”, que na época era presidente da
Província do Paraná.
Quando Casa Escolar, tinha somente duas salas de aula que comportavam aproximadamente
cinqüenta alunos .Seus primeiros professores foram Manoel da Costa e Jocelim Pereira . Nesta época não
havia diretor, o professor era responsável por seus alunos. A escola funcionava em dois turnos das 8:00 às
11:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

Em 1912 passa a categoria de Grupo Escolar;
Em 1º de fevereiro de 1947, foi instalado Ginásio (na época responsabilidade do município).
Em 1985, quando de seu centenário, a Escola após passar por uma grande reforma, foi solenemente
reinaugurada com a presença de autoridades da Secretaria de Educação Estadual e Municipal.
O “Movimento Pró-Escola Estadual Dr. Basílio Machado” foi composto por membros da comunidade
e veio de encontro aos anseios dos moradores e principalmente dos educadores da cidade de Antonina.
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1.9. Engenho do Barão do Serro Azul
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Construído no início do século XIX. Foi senzala no tempo da escravatura, cadeia pública e de 1874 a
1879 engenho de erva mate do Barão do Serro Azul - Ildefonso Pereira Correia.
O Barão de Serro Azul foi vítima na revolução entre pica paus e maragatos, sendo injustamente
condenado fuzilado na Serra do Mar entre os passageiros do ‘trem da agonia’.
A travessa que termina no antigo barracão leva, em sua homenagem o nome de Travessa Ildefonso.
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1.10. Estação Ferroviária de Antonina

A estação ferroviária é terminal da linha Curitiba-
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Morretes-Antonina. O ramal de Antonina que liga Morretes a
Antonina possui 17 KM e sua construção foi autorizada em 1889.
O prédio atual foi construído no início do século XX, com
projeto semelhante à estação ferroviária de Paranaguá. Ele
tem arquitetura e detalhes que denunciam a época de
progresso e de desenvolvimento econômico, bem como da importância do município.
Da estação ferroviária partiam dois ramais. Um, que percorria algumas ruas do centro da cidade para
chegar ao antigo porto, hoje Feira Mar. Outro, com o mesmo objetivo de levar e trazer mercadorias, dirigiase à região do Itapema onde se encontravam as indústrias Matarazzo e importantes firmas particulares
exportadoras e importadoras.
Com a desativação da indústria Matarazzo e com a diminuição do movimento portuário em nossa
cidade, a RFFSA (Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima), desativou o ramal ferroviário MorretesAntonina em janeiro de 1977.
Observação: há registros da existência de uma primeira Estação Ferroviária em Antonina, certamente erigida
em meados do século XIX. Mais simples e em madeira, localizava-se ao final da atual Av. Leovegildo de Freitas,
próxima ao Painel Poti Lazarotto. Embora não restem vestígios materiais da estação de madeira, ainda podese observar parte de seu muro de proteção com abertura para passagem do ramal para a Rua Cel Marçalo
(antiga “rua do trilho”) que levava ao antigo porto, na atual Feira Mar.
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1.11. Farinha de Mandioca

A farinha de mandioca do litoral paranaense é muito diferente das outras farinhas de outras
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regiões do Brasil.

A farinha do litoral paranaense é um produto artesanal, da
agricultura familiar, com uma forte identidade cultural. A
identidade única do produto é atribuída ao processo de produção,
que não remove o amido. Alia-se a isso, o fato da matéria-prima
utilizada ser produzida sem adição de insumos químicos, em
decorrência do grande número de unidades de conservação
ambiental existentes na região.
A memória material da cultura da farinha de mandioca produziu um conjunto de artefatos artesanais
usados até hoje na manufatura do produto, e que ao longo do tempo se transformou em ícone da cultura no
litoral do Paraná. A produção da farinha de mandioca ocorre em todos os sete municípios do litoral do
Paraná.
Destaca-se o fato da farinha de mandioca ser utilizada como complemento indispensável do
barreado, prato típico da culinária do litoral do Paraná, atestando a notoriedade regional do produto.
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1.12. Filarmônica Antoninense
Fundada em 1975, a Filarmônica Antoninense encanta a
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todos por onde passa, dando um show de alegria e
espiritualidade. Encanta a todos por onde passa, pois não há
quem não admire um trabalho grandioso, feito por jovens
instrumentistas talentosos, comprometidos em levar o melhor
som, a melhor apresentação ao público, que vibra com cada
música tocada. Com um grande repertório, a Filarmônica já fez
mais de 1300 apresentações em vários estados brasileiros.
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1.13. Fonte da Carioca

A economia capelista, em meados do século XIX,
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apresentou notável desenvolvimento. A expansão das lavouras,
nos sítios, a criação de novos engenhos de erva-mate,
aguardente, arroz, etc., a construção do “cais de pedra”, a
ampliação da navegação de cabotagem, e, além disso, a
construção da Estrada da Graciosa – Antonina - Curitiba (1873) e
do ramal ferroviário Morretes - Antonina (1892) impulsionaram a economia local.
Com isso, a estrutura urbana de Antonina foi se ampliando, e surgiram novas ruas, travessas e
moradias. Para fazer frente ao crescimento, alguns elementos básicos foram necessários para suprir essa
nova sociedade. Dentre eles, o abastecimento d’água.
Nesse período de desenvolvimento, a Fonte da Carioca, localizada na região central da cidade, passou
a ser o principal meio de abastecimento do precioso líquido. Complementavam-na as águas da Fonte das
Laranjeiras, dos poços, das bicas e dos riachos que cortavam a cidade.
A Fonte da Carioca foi construída em 1867, em estilo que lembra os antigos chafarizes do Rio de
Janeiro. Com influência barroca e elementos góticos, ornamentada com quatro coruchéus de “inspiração
oriental” e um receptáculo totalmente coberto, destinado a abrigar as águas vindas da Laranjeira, através de
uma canalização natural e das águas de “olhos d’água” (vertentes) do local. Na parte frontal da Fonte há uma
pequena porta de madeira que dá acesso ao seu interior, e sobre a mesma há uma pintura do brasão imperial.
Desde o amanhecer, os moradores da cidade chegavam à Fonte com seus vasilhames (latas, vasos de
argila, potes, etc.) para recolher a água para suas moradias. Os serviços dos aguadeiros (pessoas que viviam
do trabalho de carregar água e oferecê-la nas portas das residências) eram bastante requisitados.
A Fonte guarda em sua História a visita de D. Pedro II, que ali bebeu da sua água fresca e cristalina.
Envolta em crenças populares, contam os mais antigos moradores da cidade que o visitante que
bebesse desta água retornaria saudoso de Antonina.
Na década de 30, a construção da Represa do Saivá, pelo Prefeito Heitor Soares Gomes, iniciou o
Serviço Municipal de Abastecimento de Água em Antonina, diminuindo a utilização da Fonte da Carioca.
A Fonte da Carioca foi tombada pelo patrimônio histórico e artístico do estado do Paraná, em 1969,
sob a inscrição nº 22 do Livro de Tombo Histórico.
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1.14. Fonte da Laranjeira

Localizada no início do caminho que dá acesso ao mirante
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natural da “Pedra” (de onde se tem uma visão panorâmica da
cidade), no Morro do Bom Brinquedo, encontra-se a Fonte da
Laranjeira.
Construída em 1906, com muitos detalhes em sua parte
frontal, possui em seu interior um pequeno reservatório d’água.
Essa água provém da Nascente da Laranjeira, localizada entre os
morros “Bom Brinquedo” e “Graciosa”. A nascente foi assim
chamada por se encontrar próxima a uma frondosa laranjeira.
Mesmo antes da construção da fonte, as águas da Laranjeira, junto às da Fonte da Carioca,
contribuíam para o abastecimento dos moradores da cidade.
Para chegar até a Fonte, as águas da Nascente percorrem um caminho em meio à vegetação dos
morros, por uma canalização natural, sendo represadas e finalmente lançadas em uma bica improvisada
pelos locais.
Mesmo após a década de 30, quando foi estabelecido o Serviço de Distribuição de Água de Antonina,
a Fonte da Laranjeira, bem localizada, cercada de uma vegetação exuberante e com águas cristalinas e puras,
tornou-se um recanto natural muito apreciado pelos antoninenses, principalmente nos dias de verão.
Entre os moradores, as águas da Fonte ganharam a fama de terapêuticas.
No verão de 1949, um grupo de meninos que se banhavam no interior da Fonte, quando se
assustaram e correram para suas casas. Contaram terem visto uma jovem mulher, vestida de branco, entrar
no interior da represa e se fixar em sua parede dos fundos, deixando sua imagem ali gravada.
Todos se perguntavam: “Seria a Virgem?” numa alusão à Nossa Senhora. A história correu toda a
cidade e a notícia foi espalhada como se a imagem na parede da fonte era da “Santa da Laranjeira”!
Durante muitos meses, houve intensa peregrinação ao local. Caravanas de muitas cidades chegavam
em busca da “Santa” e de suas águas milagrosas. Histórias de milagres eram contatas pelos devotos mais
fervorosos.
Passada a empolgação do início, as incursões ao local foram diminuindo até restarem apenas
lembranças daqueles dias de devoção à Santa e algumas placas de agradecimentos fixadas na Fonte.
Em 2011, chuvas torrenciais castigaram Antonina. O bairro da Laranjeira, onde se localiza a Fonte, foi
um dos mais atingidos, principalmente com graves deslizamentos de terra. Por conta dessa situação,
atualmente a utilização dessa área é limitada pela Defesa Civil.
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1.15. Fórum de Antonina

Até 1953, funcionava numa precária casa. O prédio atual foi
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inaugurado em 30/01/1955. O fórum leva o nome do grande
incentivador da obra, o juiz Luís Silva e Albuquerque.
A comarca de Antonina foi restabelecida em 03/04/1892 e
instalada em 04/06/1892.
Em seu discurso de agradecimento pela homenagem
prestada pela comarca de Antonina, nomeando sua sede com o seu nome o desembargador Luís Silva e
Albuquerque disse: ‘atrás da casa de Deus (Igreja Matriz de N. Sra. do Pilar) se edificou o templo da justiça’.
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1.16. Igreja de São Benedito

A Igreja de São Benedito foi construída na primeira metade
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do século XIX. São escassos os dados que se tem desse templo.
Sabe-se que o Capitão Antonio Pereira do Amaral, falecido em
1831, legou para as obras da Igreja de São Benedito que pretendia
erigir, o legado de Rs400$000, que foi recebido pelo tesoureiro da
Irmandade de São Benedito, o Sargento Mor Francisco Antonio da
Cruz.
Segundo a tradição, a Igreja era refúgio religioso dos escravos que viam no milagroso São Benedito,
o seu protetor contra a perseguição do homem branco. Da mesma forma, se os cativos se preocupavam com
seus senhores, estes, no final do século XIX, sentindo ameaçados pela Campanha Abolicionista, solicitavam
aos responsáveis pela segurança da cidade, providências contra “as reuniões dos escravos na Capela, a fim
de ensaiar suas danças, chamadas Congadas, em preparação aos festejos de seu Padroeiro”, pois achavam
eles, que era pretexto para espalharem as notícias sobre a Abolição.
A Igreja de São Benedito está situada na atual Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, antiga Rua Larga de
São Benedito. Seu aspecto externo sofreu alterações, como substituições de esquadrias e pintura.
Internamente, as alterações mais marcantes foram a substituição de seu piso de madeira pelo piso de
cerâmica, as luminárias e o altar.
Data da construção da Igreja: 1827.
Datas das reformas:1931, 1970 e 1979.

ORAÇÃO DE S. BENEDITO

Ó meu glorioso protetor São Benedito, que agora nos céus estais gozando o prêmio de vosso
sincero amor a Deus e fidelidade constante a Santa Igreja Católica. Volvei vossos olhos de proteção
sobre vossos fiéis devotos, para que sempre sigamos o caminho do Bem e da Virtude.
Infundi-nos um sincero amor e respeito à Igreja e a todos os seus ministros e livrai-nos da
superstição, dos erros ocultos que procuram afastar nossas almas da Igreja e de seus ministros e
desviar-nos do caminho do céu e da salvação eterna. Amém.
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JACULTÓRIA DE SÃO BENEDITO
Música de Nhanica
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Benedito Santo excelso
De virtude mil adornado
Tens um assento no céu
De mil anjos, de mil anjos arrodeado.
Rogai por nós, grande Santo
Ao nosso Pai de bondade
Para que na hora da nossa morte
Tenha de nós, tenha de nós piedade.
Rogai por nós, Grande Santo
Diante do Sumo Bem
Para O louvares conosco
Na celeste, na celeste glória.
Amém
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1.17. Igreja do Senhor Bom Jesus do Saivá

A Capela
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Em Antonina, nos fins do século XVIII e início do XIX, não era
raro a dedicação de bens às causas sagradas, através de oferendas
especiais ou legados testamentários.
Conta-se, que o Capitão Mor da cidade, o ilustre Manuel José
Alves, fez uma promessa para obter a cura de uma grave enfermidade
de que era portadora, sua esposa, Dona Serafina Rodrigues Ferreira
Alves. Alcançado esse milagre, Manuel José Alves, fundou a Irmandade do Senhor Bom Jesus do Saivá,
iniciando entre os anos 1789-1817, a construção da Capela, em estilo bastante rústico e trabalho
possivelmente escravo, no antigo Campo do Saivá, mais tarde denominado Praça Cel. Theóphilo e,
atualmente, Praça Carlos Cavalcanti.
Em 1831, a construção ainda não concluída e benta, recebeu o legado de 400$ do Capitão Antonio
Pereira do Amaral.
A Irmandade se serviu da Capela para construir, nos fundos da mesma, o Campo Santo, atual
cemitério do Senhor Bom Jesus do Saivá.
Em 1837, Manuel José Alves faleceu e, conforme sua recomendação, foi sepultado em baeta preta,
junto a soleira da porta principal do Templo, do qual fora protetor *.
*Em 1979, seus descendentes solicitaram à Curadoria do PHA PR a remoção do seu túmulo para o
lado direito da entrada da Igreja.
*Ainda é possível ler a inscrição original de sua lápide, embora a mesma se encontre gasta e tenha
sido pisada durante mais de um século.
*São descendentes de Manuel José Alves, as famílias: Alves, Monteiro Tourinho, Alves de Araújo,
Alves Guimarães, Alves de Melo, Pereira Alves, Macedo Ribas, Vieira de Alencar, Carneiro, Vianna,
Cunha, Costa e Teixeira Machado.
A pequena Capela do Senhor Bom Jesus, depois de concluída, sempre foi frequentada por grande
número de devotos, apesar de ser a principal capela da cidade, a de Nossa Senhora do Pilar da Graciosa.
Em 1879, o Dr. José Justino de Mello*, instituiu na Capela a Confraria de Misericórdia, que visava
construir próximo à Igreja e ao campo Santo, um Hospital, não obtendo êxito, pois a construção não passou
dos alicerces.

* 0 Dr. José Justino Mello, médico caridoso, prestou grandes serviços à população capelista,
durante a epidemia de febre amarela, foi homenageado pela Câmara Municipal de Antonina,
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tendo o seu nome, “Dr. Mello”, dado à antiga Rua do Esteiro, que partia do Antigo Cais até à atual,
Praça Carlos Cavalcanti.
O grande número de devotos do Senhor Bom Jesus, no entanto, não impediu que, no início deste
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século, quando grandes rachaduras começaram a aparecer em suas paredes, sua capela fosse abandonada
pelos seus frequentadores, que temiam que a mesma ruísse.
O triste aspecto em que ficou o templo inspirou a poesia "Saivá", do saudoso poeta capelista Thiago
Peixoto, cujos belos versos traduzem essa situação:

Saivá
(Thiago Peixoto)
Hoje ao fitar-te, ó velho campanário
De hera coberto, triste, abandonado,
A minha alma levanta-te o sudário
E chorando, relembra esse passado!
Ontem festivo e todo engalanado.
Era dos crentes meigo relicário.
E teus sinos num doce modulado
povo chama para o Santuário!
Eu era como tu, feliz, ditoso.
Mas bem cedo finou-se tanto gozo.
Que me banhava em doce alacridade.
Meu coração é templo de amargura,
Onde tange o sineiro Desventura
carrilhão da Mágoa e da Saudade.
Esse sério problema era em parte resolvido com alguns reparos, que colocavam a capela em
atividade, embora precariamente. Foi assim, em 1918, e nas décadas de 50 e 60, até o seu tombamento pelo
Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, em 1970, sob a inscrição nº 25, como um dos principais
exemplares da arquitetura luso brasileira do litoral paranaense, quando a igreja passou por um processo de
restauração, que devolveu a ela suas linhas originais.
Esse processo, foi fruto de um trabalho conjunto: do Departamento do patrimônio Histórico e
Artístico do Paraná, sendo seu Diretor: Dr. Sérgio Todeschine Alves (Descendente de Manuel José Alves); da
Comissão de Restauração, presidida pelo Dr. Salvador Picanço; da Prefeitura Municipal de Antonina, sendo
Prefeito o Dr. Joubert Gonzaga Vieira; do responsável pela obra: Sr. Joel Silveira e do marceneiro: Sr. Benedito
Cabral.
A Igreja, restaurada, foi devolvida a seus devotos em 28 de julho de 1976, quando passou a ser
zelada por um grupo de devotos que reorganizou a Irmandade do Senhor Bom Jesus do Saivá, até o ano de
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1996 quando passou a ser mantida por uma diretoria composta pelo grupo da Renovação Carismática
Católica: "Pescadores de Jesus", de nossa cidade, que com carinho e desvelo zelam da sua edificação*, do
seu acervo, da manutenção de suas tradições, nos festejos de seu padroeiro, e, mais importante, mantém
acesa a chama evangelizadora que sempre norteou a vida da pequena Capela do Senhor Bom Jesus do Saivá,
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através da organização e participação nas Santas Missas , novenas , festas, celebrações, reuniões e encontros.
* Sem interferir nas linhas originais da edificação, foi instalada uma cozinha e sanitários para
melhor atender os frequentadores da Capela.

A imagem do Senhor Bom Jesus do Saivá
A imagem do Senhor Bom Jesus do Saivá mede aproximadamente 35 cm, esculpida em madeira, tem
provavelmente, mais de dois séculos. Conta-se que a mesma pertencia ao capitão Mor Manuel José Alves,
português que se instalou numa fazenda nos arredores de nossa cidade.
A família Alves, devota do Senhor Bom Jesus, teria levado a imagem da fazenda para a Capela, como
agradecimento ao milagre alcançado pela esposa do dono da casa. A pequena imagem, foi entronizada no
altar-mor da Capela, construída em sua homenagem.
Durante esses mais de dois séculos de devoção, muitas são as demonstrações de carinho e gratidão
ao Senhor Bom Jesus do Saivá. Dentre elas estão os "Belos mantos, em brocado, veludo e cetim, que nos
últimos 60 anos, foram doados em pagamento a uma graça alcançada e que fazem parte do acervo da
Capela".
Nestes últimos tempos um fato marcante e triste aconteceu: na manhã de 29 de janeiro de 1984, a
Igreja do Senhor Bom Jesus foi profanada por mãos inescrupulosas que furtaram sua querida imagem,
causando consternação e revoltas não só em seus devotos, mas na população capelista que viram na
ousadia dos ladrões, não só o roubo de um objeto de devoção, mas também de uma parte da história de
Antonina.
O poeta Luiz Fernando Peixoto, neto Thiago Peixoto, autor dos versos do Hino de Nossa Senhora Do
Pilar e da poesia Saivá, descreveu a dor dos capelistas nesses versos:

Bom Jesus do saivá
Oh que saudades do tempo
Em que d"hera ...triste abandonado"
Acolhia em seu templo
Belo Senhor coroado
Seu sino festivo chamando
Todo povo reunido em oração
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Sons de preces aos céus lançando
De todos, contritos, em adoração.
Subitamente, quando amanhecia
Seu sino claro e alegre
Não tocou como sempre fazia
Sua nave ardia em febre
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Suas paredes tremiam
Seu coração sangrava
Suas velas não mais ardiam
Seu altar a todos mostrava ...
Que houve? Que acontecera?
Aos poucos todos compreenderam
Belo Bom Jesus não amanhecera,
Mãos cruéis o apreenderam.
Onde estará? Com quem?
Nada. Ninguém queria acreditar!
Bela imagem, do Senhor, que alguém
Levou furtivo para não mais voltar!
Este povo, seu filho, contrito,
Soluça com ânsia e ardor
Em sua garganta, preso um grito:
Devolvam nosso Belo Senhor!
Desejando minimizar a tristeza dos devotos, a Secretaria de Estado da Cultura e a Curadoria do
Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, sendo na época, Secretário o Dr. Fernando Guignone e Curadora
a Dra, Rosina Coelli Pachem, fizeram a doação de uma nova imagem do Senhor Bom Jesus, confeccionada
pelo santeiro lapeano Lafaete Rocha, esculpida em madeira, uma imagem cabocla, inspirada no tipo físico do
litorâneo.
A entronização dessa imagem foi no dia 28 de julho de 1984. A nova imagem, foi acolhida, com
carinho pelos devotos que, na ocasião, assim se expressaram: "podem furtar a imagem, mas não podem levar
a fé do povo".
Mais de um ano transcorreu, quando uma notícia veio reacender a esperança dos capelistas em
reaver a antiga imagem do Saivá. O Dr. Claus Luiz Berg, da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, recebeu
informações de S. Paulo, sobre a captura de ladrões de Igrejas, e de que os mesmos teriam confessado roubo
de objetos sacros em cidade do litoral paranaense. Como antoninense, e, na infância, coroinha da Capela do
Senhor Bom Jesus, viajou para a capital paulista, tendo do esplendor e do menino de São Benedito, e do
destino dado às peças roubadas.
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Imediatamente, com recursos próprios, e auxiliado por colegas de sua Delegacia, o Dr. Claus viajou
para a cidade de Carangolas, em Minas Gerais. Lá, em uma Casa de Memória, através de uma situação de
risco e difícil, conseguiu resgatar a imagem do Senhor Bom Jesus do Saivá, para grande alegria de seus
devotos e contrariando as expectativas negativas que cercam as possibilidades de recuperação de objetos
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sacros roubados.
No dia 28 de julho de 1985, com a presença de autoridades locais, Prefeito Dr. Joubert Gonzaga Vieira
e vereadores, Secretário da Cultura e de Esporte do Paraná, Dr. Fernando Guignone, dos capelistas devotos
e, do Dr .Claus Berg que, juntamente com seus colegas, entregou ao Pároco local, Pe. Ricardo Blissert, a
querida imagem ,a fim de ser benta e reentronizada em sua Capela, após 1 ano e meio de ausência.*
A alegria do momento vivido, foi expressada na poesia da prof.ª Neuza Azim:
Volta ao lar
Tangem os sinos, há flores pelos caminhos,
reflete a lua no verde espelho do mar,
Dora o sol nas montanhas e há festa nos ninhos,
A natureza canta, canta sem cessar.
Sentimo-nos pequenos ante tal grandeza,
e também orgulhosos em poder prestar
Ao Senhor Bom Jesus em sua realeza,
essa humilde homenagem por sua volta ao lar.
Peregrinos acorrem de longínquas terras,
E saltando obstáculos, transpondo serras,
No sagrado Santuário com devoção oram ...
Ó Senhor Bom Jesus do Saivá volvei
Do céu Vosso olhar a todos nós e fazei
Com que brotem sorrisos nos lábios que choram ...
*Atualmente, a antiga imagem do Saivá está sob a guarda da Comunidade do Bom Jesus do Saivá,
responsável pelo zelo e manutenção da Capela, sendo colocada em seu altar apenas nas ocasiões
festivas, afim de ser preservada de nova tentativa de roubo.

Objetos Sacros
Do acervo mais antigo da Capela do Saivá restam apenas a imagem do Senhor Bom Jesus, o
sino com o brasão do Império, um par de castiçais de madeira.um lustre, e alguns mantos
bordados.*
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*Muitas peças, por certo, foram recolhidas na época que o templo ameaçava ruir, devido
as rachaduras e não mais foram devolvidas.
Após a restauração da Igreja, foram incluídas mais peças em seu acervo:
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1. Um sino para a torre, doado pela Sra. Leonor Withers Cordeiro, em 1976;
2. 12 quadros da Via-Sacra, em aquarela, do século XIX, do genovês Giovanni Sabatelli,
doada pela Família Carneiro, descendente de Manuel José Alves, em 1979;
3. 2 armários e uma cômoda, toalhas, porta lâmpada, um par de castiçais doados pelo
Sindicato dos ferroviários do Paraná;
4. Patenas, 2 pares de cálices e cibórios, par de castiçais, ostensório, paramentos
Iitúrgicos, finamente bordados (casulas, alvas, etc) doados pelo antigo Hospital S.
Vicente, de Curitiba *

*Novos bens foram incorporados ao acervo da Capela pela Comunidade do Bom Jesus, sua
atual mantenedora: móveis de cozinha, fogão, utensílios e eletrodomésticos; instrumentos
musicais e aparelhos de som ( microfones, mesa de som, etc); etc.
P.S. Este é um despretensioso resumo da história do Senhor Bom Jesus do Saivá e de sua
Capela. Para realizá-lo foram consultados o Dicionário Histórico e Geográfico do Paraná e
Antonina Factos e Homens, de Ermelino de Leão; os Jornais de Antonina e O Antoninense,
da cidade e gazeta do Povo e Estado do Paraná, de Curitiba; e anotações pessoais realizadas
durante os vinte anos que participamos da Irmandade do Senhor Bom Jesus do Saivá.

Festa do Senhor Bom Jesus do Saivá
Tradicionalmente, os festejos em honra ao Senhor Bom Jesus do Saivá iniciam sempre no dia 28 de
julho de cada ano, com as novenas preparatórias, e culminando com a Festa, no dia 06 de agosto, quando se
realizam: alvorada, com procissão de penitência e Santa Missa Festiva, queima de fogos, procissão luminosa,
quando a imagem do Senhor Bom Jesus do Saivá é levada para o Santuário de Nossa Senhora do Pilar a fim
de participar dos festejos em louvor à nossa padroeira, permanecendo no Santuário até o dia 16 de agosto,
após participar da procissão de Nossa Senhora do Pilar, no dia 15 de agosto, retornando então à sua Igreja.
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1.18. Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar

A data de licença para a construção é 12/09/1714 e a data da
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sua conclusão é de 1722.
A igreja Matriz é marco da fundação da cidade, daí sua
importância histórica e sua privilegiada localização, no alto de uma
colina. Exteriormente guarda seus traços originais.
A igreja Matriz de Antonina, de características coloniais, de
arquitetura luso brasileira compõe e se integra à vegetação natural dos morros e da bela baía que circundam
a cidade.

Festa da Nossa Senhora do Pilar
Mantendo a tradição, a festa da padroeira da cidade de Antonina, Nossa Senhora do Pilar, nunca
mudou de data, desde a fundação de sua igreja a 15 de agosto do ano de 1714. Conta a história que duas
irmãs devotas da santa iniciaram as novenas por volta do ano de 1712 e até os nossos dias, a data é
comemorada com todas as tradicionais liturgias católicas. Desde o dia 06 acontecem as novenas de
preparação a grande festa. Além da programação religiosa acontece também diariamente show artístico,
após o término da novena, que começa às 20h. O ponto alto das festividades é o dia 15, com alvorada festiva
às 6h da manhã, realizada pela tradicional banda musical Filarmônica Antoninense.

História da Festa da Nossa Senhora do Pilar
Contam os historiadores que em princípio do século XVIII, perto do sítio Graciosa, de propriedade do
capitão-mor Manoel do Valle Porto, existiam duas irmãs, Maria e Tereza, grandes devotas de N. Senhora do
Pilar e da qual possuíam uma estampa. Essas mulheres, todos os anos, celebravam animados terços em
louvor à Santa. Esses terços culminavam em 15 de agosto, atraindo mineiros, faiscadores e lavradores das
redondezas (já naquela época, os devotos homenageavam a Santa com ruidosos tiros e muita iluminação).
Valle Porto entusiasmou-se com o fervor religioso dessas reuniões e se propôs a financiar a
construção de uma capela onde os moradores pudessem melhor render culto à Virgem do Pilar, no que foi
autorizado por D. Frei Francisco de São Jerônimo, Bispo do Rio de Janeiro, em 1714 (0 pequeno lugarejo
passou a ser conhecido pelo nome Capela, e seus moradores, Capelistas).
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A imagem de N. Senhora do Pilar foi encomendada a um encarnador da Bahia. Aí, aconteceu um fato
curioso: o santeiro possuía uma imagem de N. Senhora da Soledade e remeteu-a a Valle Porto, certo de que
o mesmo ficaria satisfeito e não a devolveria. Tal não ocorreu. A imagem foi devolvida e anos mais tarde
chegava ao povoado a imagem de N. Senhora do Pilar. Ao depô-la ao altar, Valle Porto deu-lhe o terreno em
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que hoje se ergue a Igreja Matriz. A cada ano, os festejos tomavam mais vulto, tornando-se uma das mais
importantes festas religiosas, atraindo personalidades da Comarca, do Clero, da nobreza da Vila e romeiros
de todas as partes que aqui chegavam em canoas, barcos e carros de boi.
Em fins do século passado as festas eram cada vez mais animadas. Bem antes de chegar ao mês de
agosto os capelistas já se preparavam, mandando fazer roupas novas, caiando a frente de suas casas e
preparando-as para hospedar seus parentes e conhecidos de fora. O tempo para se fazer alguma coisa passou
a ser contado assim: "... antes ou depois da festa". O pessoal dos sítios também participava da festa, com
muito entusiasmo. No dia 15, saíam bem cedo de casa, trazendo balaios e cestas com aipim, banana, farinha
boa, biju, etc., que seriam distribuídos aos compadres e conhecidos da cidade (este costume perdurou até
alguns anos atrás).
A festa começava cedo, muitos foguetes, rojões e morteiros eram atirados no Morro do Bom
Brinquedo e quem morava nos sítios soltava foguetes desde que saíam de suas casas até chegarem na cidade.
Ao ouvir os foguetes, muita gente corria para o barranco do mercado para esperar os conhecidos que vinham
em canoas e barcos.
A Praça Municipal, atual Praça Coronel Macedo, era apenas um campo onde o povo passeava e os
galantes rapazes aproveitavam para olhar as ‘moças casadoiras’ que passavam tímidas em seus compridos
vestidos de chita bordada. A escadaria do Morro da Matriz era de barro, e com corrimão de madeira Naquele
tempo, ainda não havia barraquinhas. Os atos religiosos eram abrilhantados com orquestras e a Banda
Municipal, que participava de toda a festa, após as novenas dirigia-se a casa dos festeiros, para homenageálos com números de seu repertório.
A missa da festa era cantada, quase sempre celebrada pelos vigários de Antonina e Morretes e o belo
púlpito de madeira entalhada era ocupado por um pregador "de fora" especialmente convidado.
A procissão de Nossa Senhora percorria as ruas da cidade ao som melodioso da "Banda Euterpina",
de Morretes, da "Banda dos Operários", de Paranaguá,. e da "Banda Municipal de Antonina".
A construção do ramal ferroviário, ligando Antonina à capital e às cidades vizinhas, fez com que a
Festa de Nossa Senhora do Pilar ficasse ainda mais concorrida, pois maior número de pessoas passou a ter
maior facilidade de aqui chegar para participar da festa.
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A Festa nas Décadas de 30 a 50 e parte de 60.
Com o correr dos anos, o tempo de festa ampliou-se. Praticamente passou a iniciar-se a 28 de julho,
com as novenas do Senhor Bom Jesus do Saivá, cuja festa é comemorada no dia 6 de agosto, dia em que se
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iniciam em louvor da N. S. do Pilar, e estender-se até 15 de agosto. Durante esses dias de festas, os santos
das diversas capelas das. comunidades religiosas da Paróquia, eram transladados, em procissão para a
Matriz, a fim de participarem da procissão de 15 de agosto: o Senhor Bom Jesus do Saivá, S. Benedito, N.
Senhora Aparecida, N. S. da Penha, S. João e o Senhor Bom Jesus do ltapema.
As novenas passaram a ter como noveneiros os grupos representativos da comunidade: Sindicatos,
firmas, funcionários públicos, etc.
Durante muitos anos, houve clara disputa entre os noveneiros, sobre quem realizava a melhor
queima de fogos: as firmas de Luiz G. A. Valente, Meirelles Souza, Sindicatos dos Conferentes e dos
Estivadores.
A partir de 12 de agosto, o ritmo da cidade mudava completamente, a população aumentava a cada
chegada do trem. Os hotéis e pensões da cidade (Hotel Antonina, Hotel Linhares, Pensão Miralba, Hotel
América) ficavam superlotados. Dificilmente havia casa sem hóspedes. As famílias costumavam ir à estação
ferroviária a fim de esperar os parentes e amigos que vinham festar. Quando o "Chefe da Estação" dava o
"pode", batendo o sino da plataforma, um alvoroço ansioso e alegre invadia a estação.
Na praça perto do Mercado ou no campo do "29 de Maio", era armado o Parque com sua rodagigante luminosa, carrossel de cavalinhos e balanços. Era a alegria das crianças.
À noite, nas ruas em volta da Praça Coronel Macedo, exclamações de alegria marcavam o reencontro
dos conhecidos a caminho da igreja e se misturavam ao som dos alto-falantes, colocados nas árvores da praça
a fim de irradiar a novena para os que não tinham conseguido lugar dentro da matriz. As barraquinhas, que
passaram a fazer parte da festa, exibiam balões de borracha, chama-namoro, bichinho de corda e elástico,
algodão doce, cocadas e pipocas coloridas.
Na Praça, a garbosa Banda da Polícia Militar, vinda da capital, esperava o término da novena para
executar seus bonitos dobrados. Na Matriz, o afinado coro de vozes de Luizinha, Lurdes, Lili, Nicandra, Luiza
e Marinho, acompanhados pelos violinos de Arailde, Ephigenia, Melico e Vidal, pelo clarinete de Rodolfo,
pelo órgão de Nhá Nica, sua regente, entoava cantos e a ladainha em latim, e encerrava a novena com o belo
hino em louvor à Virgem do Pilar, cuja música é de Lourdes Valente e a letra é do grande poeta antoninense
Thiago Peixoto.
Esse também foi o tempo dos painéis. Como os fogos vinham de Paranaguá, em lanchas, junto com
eles vinham os painéis, que durante muitos anos foram o ponto culminante do espetáculo pirotécnico da
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festa. A gurizada da cidade corria esperar a lancha na ponte, a fim de conferir se tinham vindo seus painéis
favoritos: o ciclista, a banda, o aviador, a cachoeira e o quadro de N. S. do Pilar.
No dia 15 de agosto, o povo despertava antes do dia clarear com a "alvorada", feita pela banda que
percorria as principais ruas da cidade, tendo à sua frente os melhores fogueteiros da cidade. Por onde os
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mesmos passavam, arrastavam muitas pessoas que saindo de suas casas, animadamente os acompanhavam
até o final da "Alvorada", que quase sempre acontecia nos "quartos" do velho Mercado Municipal, quando
era servido o tradicional "café" com bolinhos de banana.
A cidade amanhecia toda enfeitada. Nos postes eram colocadas bandeirinhas azul e branca pelos
escoteiros (cores do Município), em homenagem à Padroeira. Na entrada da cidade guardas orientavam as
centenas de caminhões e ônibus repletos de romeiros que procuravam um bom lugar para estacionar. Por
mar, também chegavam, utilizando barcos, lanchas e rebocadores. Os trens especiais, com dezenas de
vagões de passageiros puxados por locomotivas enfeitadas com bandeirinhas e tocando festivamente seu
sino, chegavam na estação ferroviária.
Rapidamente, as pessoas se dirigiam à Matriz a fim de participar das missas.
A missa solene, celebrada às 11 horas, muito concorrida, sempre contando com a presença de
autoridades religiosas e do Governo passou a ser irradiada para as cidades vizinhas, inicialmente pela PrB2,
de Curitiba e depois com a fundação da emissora local, pela Rádio Antoninense Ltda.
No início da tarde aconteciam as dezenas de batizados, deixados para esse dia quase sempre, a fim
de homenagear a Santa ou esperar um padrinho "de fora". Após os batizados realizava-se o leilão de prendas
ofertadas pelas famílias capelistas. Cada lance feito pelos assistentes sempre era incentivado pelo animado
pregador.
Às 17:00 horas, a Banda transferia-se do coreto da praça para perto da escadaria da Matriz. Uma
multidão também ali se comprimia. Rostos ansiosos olham para o alto da Igreja. Descem os estandartes e
representantes das Irmandades religiosas da Paróquia, os andores das imagens visitantes. Finalmente, ao
som festivo da banda, surge a imagem de N. S. do Pilar, num andor belamente ornamentado. É um momento
de grande emoção. A imagem da Virgem do Pilar vai fazer o seu passeio anual. A inspiradora de belos versos
de Bento Cego, Thiago Peixoto, Francisco Pereira da Silva, Otavio Secundino, Regina Pires e tantos outros, vai
passar pelas seculares ruas de pedras da cidade, abençoando os seus fiéis devotos.
Da procissão quilométrica, participam milhares de pessoas; muitas, pagando promessas, vão
descalças, com velas acesas; crianças vestidas de anjos passam no colo das mães. Os andores com as imagens
são disputados palmo a palmo pelos devotos. Intercalam-se preces, dobrados festivos e orações. Nas ruas
estreitas a procissão vai a passos lentos enquanto que em ruas largas os passos se aceleram. O ponto
culminante da procissão acontece quando a imagem chega de volta à Matriz. No alto da escadaria o andor é
voltado para o povo e então é dada a bênção pelos sacerdotes presentes e a renovação dos votos à Nossa
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Senhora. Isso feito, a imagem é recolhida à sua Igreja sob o aplauso da multidão. A banda retoma o seu lugar
no coreto da praça, enquanto que as pessoas procuram os lugares mais estratégicos de onde possam melhor
apreciar os fogos e painéis que serão queimados no alto da Igreja em homenagem à Padroeira. As girândolas
já se encontram montadas, as baterias esticadas em cercas, os painéis estão erguidos. Um cordão de
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isolamento é colocado em volta dos fogos, impedindo os curiosos de se aproximarem perigosamente dos
mesmos.
Alguns morteiros anunciam o início do espetáculo pirotécnico. São queimados os painéis. Todos são
muito aplaudidos, mas o que é mais apreciado é o da capela com a estampa de N. S. do Pilar cuja queima se
faz ao som do seu hino, executado pela banda da Polícia Militar. Os painéis dão lugar então às girândolas de
"chuvas de prata", "Três Marias", "Pára-quedas" e às ensurdecedoras baterias que encerram o bonito
espetáculo de cores e luminosidade. A multidão se dispersa. É hora dos romeiros irem embora. Dirigem-se
todos à condução que os levará de volta a seus lares. Sai o trem especial e também as centenas de carros,
caminhões e ônibus que se sucedem pela única saída da cidade, formando um barulhento cortejo. Para os
capelistas residentes e para os que não precisavam ir embora à noite, havia elegantes bailes nos principais
Clubes da cidade: Literário, Operário, Primavera, lpiranga, Matarazzo, animados pelas melhores orquestras
de Curitiba.
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1.19. Memorial da Imigração Japonesa no Paraná
Primeiro núcleo nipônico do Paraná, a Colônia Cacatu é o
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berço centenário da colonização japonesa no Paraná (1917-2017) e
possui uma rica história sobre seus primeiros imigrantes no litoral do
Paraná, as dificuldades enfrentadas e como conseguiram um
progresso significativo até que a eclosão da Segunda Guerra Mundial
e a lei da retirada obrigatória de estrangeiros de países inimigos
(Japão, Itália e Alemanha) da área litorânea interrompesse sua
brilhante trajetória.

A estrada de ferro Curitiba-Paranaguá (PR) foi concluída na regência de Dom Pedro II, em 1885. Em
1916, Takeshi Hasegawa e outros seis imigrantes se assentaram na cidade de Cacatu (região de Antonina,
próximo de Paranaguá, no litoral do estado). Inicialmente tentaram cultivar arroz, mas não tiveram sucesso.
Aos poucos, outros imigrantes foram chegando, mas com reduzida experiência em agricultura. Os
problemas locais, como a malária, acabaram afugentando parte dos japoneses. Outra questão era a
dificuldade de transporte. Estando à beira de uma baia, só conseguiam sair em suas canoas quando a maré
estava cheia.
O prefeito de Antonina da época, Soares Gomes, era simpatizante da comunidade japonesa e propôs
a fabricação da pinga a eles. Foi isto que ressuscitou o Cacatu. Segundo a estatística de 1933, a produção
total de aguardente dos japoneses de Antonina foi em torno de 200 mil litros ao ano.
Apenas na Vila Cacatu, das famílias residentes, a produção caseira de seis famílias atingia a marca de
120 mil litros anuais.
A extinção dessa colônia aconteceu com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A lei da retirada
obrigatória de estrangeiros de países inimigos (Japão, Itália e Alemanha) da área litorânea foi o principal fator
para o fim deste núcleo.
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1.20. Mercado Municipal

O antigo mercado municipal, infelizmente não mais existe,
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foi demolido na administração do Dr. Romildo Gonçalves Pereira,
em 1969. Ele era uma bonita construção em estilo eclético, local
de compra e venda dos produtos da terra que chegavam
principalmente dos sítios das redondezas (bananas, laranjas,
jabuticabas, verduras, farinha, arroz, etc). Dentro do mercado
havia lugar especial para venda das carnes vindas do matadouro
municipal e para a venda dos frutos do mar de nossa baía. Havia também os “quartos”, pequenos cômodos
onde se servia café com bolinhos de banana, cuscuz, aipim frito, etc.
Na frente do mercado, um pequeno trapiche de pedras, que ainda existe servia para o desembarque
dos produtos que chegavam em canoas e barcos dos pescadores e agricultores da região.
A demolição do antigo mercado deu lugar a um novo prédio, com características bem diferentes,
tendo já sofrido muitas intervenções desde sua construção.
Revitalizado, possui espaço para restaurantes, lojas de artesanato, lanchonete, além do tradicional
mercado de peixe. Todo projeto foi baseado na estética do Mercado Municipal, que recebeu uma nova
proposta de aberturas e esquadrias, de forma a melhor inseri-lo no contexto arquitetônico local.

O antigo mercado era na época ponto obrigatório dos madrugadores da cidade, como também dos
seresteiros e dos alegres foliões no término dos bailes, que para ali se dirigiam para tomar café com bolinho
de banana da terra.
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1.21. Palacete da Câmara Municipal (antigo Clube Ypiranga)
Atual sede da Câmara Municipal de Antonina, o prédio foi
adquirido na década de 1990, através do uso de recursos municipais
– dotação do Orçamento do Poder Legislativo.
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Anteriormente, o prédio abrigava as instalações de um Clube
Social, denominado Ypiranga, do qual se guardou a referência para a
denominação da Sede.
Preservando história e traço arquitetônico, foi oficializado
através da Lei Municipal nº 027 de 10 de novembro de 2006. Tendo o
translado e inauguração transcorrido no dia 22 de dezembro de 2006 em Sessão Solene Especial na qual
compareceram autoridades políticas, religiosas, civis e militares, representantes empresarias, instituições
bancárias, segmentos do serviço público e privado da esfera municipal e estadual, entre outros como
municípios do Estado do Paraná e do Estado de Santa Catarina.
A sede ostenta em seu hall, duas placas, uma em alusão a comemoração do bicentenário com a
composição dos primeiros Camaristas 1797, e a composição da Câmara do ano de 1997, e a placa inaugural
da Sede própria com a transcrição da participação do Governo Federal, que, por intermédio do Ministério do
Turismo, disponibilizou recursos financeiros através da Caixa Econômica Federal para restauração do antigo
Clube Ypiranga. Na placa inaugural confere-se a composição do Poder Legislativo e Executivo Gestão 20052008.
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1.22. Palacete da Pousada Atlante
Construída na década de 1910 por Manoel Mendes
Cordeiro, em homenagem à sua esposa Leonor Whiters Cordeiro,
cujas iniciais se destacam, talhadas em diversas portas do imóvel.
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Durante muito tempo, o "palacete" foi considerado uma
das mais belas residências da cidade.

D.ª. Leonor Withers Cordeiro sempre contava que,
recém-casada, encontrava-se na sacada do hotel da Sra. Emília,
mãe da conhecida Sra. "Inéia", juntamente com seu esposo,
Manoel Mendes Cordeiro, quando este, mostrando-lhe o terreno à sua frente, na esquina da Travessa Valle
Porto com a Praça Coronel Macedo, prometeu-lhe comprá-lo e construir ali uma bela morada para o casal.
Para adquirir esse terreno, contava ela, tiveram de ir de barco a um sítio onde morava o seu
proprietário.
Com muito esmero, o palacete foi construído e os melhores profissionais foram chamados para
executar a obra. Do exterior, vieram lustres, mármores, tapetes e quadros que completaram a beleza das
pinturas do prédio, das escadarias de madeira nobre, dos vitrais e dos sanitários.
A morte prematura do Sr. Manoel, esposo da D.ª. Leonor, impediu que o casal desfrutasse por muitos
anos da bela e confortável residência.
Após ser vendida, a residência passou pelas mãos de algumas famílias, entre as quais a do Dr. Carlos
Gomes da Costa, grande médico antoninense que ali residiu durante muitos anos.
Atualmente, o "Palacete da D.ª. Leonor" pertence à família do Sr. Altair Anistálio de Almeida, sendo
utilizada como "Pousada Atlante" para receber visitantes e turistas.
A arquitetura original foi bastante modificada. Mais andares foram construídos e a parte interna foi
adaptada para o bom fornecimento do serviço a que se destina.
(*) D.ª. Leonor Withers Cordeiro pertencia a importante família capelista. Seu esposo, Manoel
Mendes Cordeiro, possuía firma no antigo porto de Antonina, tendo se destacado também num projeto
educacional, com seu amigo e colega Professor Trajano Sigwal. Durante muitos anos, D.ª. Leonor dedicouse à administração da Liga de Defesa Contra a Tuberculose de Antonina, a qual foi sócio fundadora e
contribuidora até a data de seu falecimento.
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1.23. Pharmacia Internacional
A Pharmacia Internacional, com o nome ainda iniciado
com as letras “Ph”, é um marco centenário de Antonina, tombada
como patrimônio histórico.
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Pendurado na parede, um pequeno anúncio no jornal de
Antonina, datado de 12 de novembro de 1911, revela muito mais
do que um estabelecimento com “completo sortimento de
drogas, productos chimicos e pharmaceuticos ou preparados
nacionaes e estrangeiros”. Publicado há 100 anos, o anúncio
prova que a Pharmácia Internacional está entre as mais antigas
em funcionamento no estado.
Centenária, a pharmacia tornou-se uma espécie de museu, que mantém as portas abertas para a
população. O local guarda cerca de 3 mil objetos, como frascos, equipamentos e medicamentos antigos, além
de mobiliário original, da década de 1930. Tudo que fica exposto aos visitantes é mantido pelo farmacêutico
André Luiz Picanço Carraro. “Esta farmácia não pertence mais somente à minha família. Faz parte de
Antonina e é um ponto turístico da cidade. Seria muito egoísmo da minha parte fechar as portas e cobrar
ingresso aos visitantes”, afirma.

Remédio
Hoje eu fui à farmácia
Comprar remédio que não tinha
Comprimidos para tristeza
Xarope para disposição
Tinha cápsula da juventude
E elixir de mamão
Tinha bombonas e crotálico
Cibalena e biocaína
No fundo do armário velho
Ainda existe uma menina
Na rua de pedra batida
Tendora que me alucina
O sol forte que me cega
Nos caminhos de Antonina
Autor Desconhecido
(poesia deixada em cima do balcão da Pharmacia Internacional
durante o Festival de Inverno de Antonina - 1995)
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1.24. Praça Carlos Cavalcanti
Também conhecida como a Praça da Estação, essa praça
faz parte de um conjunto pitoresco formado pela Estação
Ferroviária e a Igreja do Bom Jesus do Saivá.
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A praça já foi denominada de "Campo ou Largo do Bom
Jesus do Saivá" e "Praça Coronel Theóphilo".
Na gestão de Heitor Soares Gomes, filho do Coronel
Theóphilo, a praça foi terraplanada, provida de meios fios,
ajardinada, revestida de ladrilhos, postes de ferro, teve instalado
um grande repuxo de 17 metros de diâmetro em sua bacia, e por fim denominada de Praça Carlos Cavalcanti.
Mais tarde, o grande repuxo foi aterrado, dando lugar a um jardim.

Instituto A Mudança que Queremos

contato@iamuque.org.br

www.iamuque.org.br

Inventário Turístico Expandido – Atrativos Culturais e Naturais
1.25. Praça Coronel Macedo
Com a construção da capela de nossa Senhora do Pilar,
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no século XVIII, o espaço hoje ocupado pela praça foi destinado
à comunidade, tendo os nomes, inicialmente, de Campo da
Matriz, depois Pátio da Matriz e Praça da República.
Foi na administração do Coronel Antônio Ribeiro de
Macedo que ela foi estruturada, recebendo tratamento
paisagístico e arborizada. Daí a homenagem da Câmara Municipal da época homenageá-lo, colocando o seu
nome na praça.
O primeiro coreto da Praça Cel. Macedo foi destruído por um vendaval em 1939.

Chafariz da Praça

O chafariz da praça foi um presente da colônia capelista residente em Santos. Em agosto de 1958,
durante o novenário de Nossa Senhora do Pilar, esse grupo, liderado pelo Senhor José de Souza Loureiro,
trouxe da cidade de Santos, de navio, o vaso que ornamente a nossa praça.
No discurso de entrega do presente, foi proferido pela Srta. Dirce Santos Martins: “a distância
jamais arrefeceu o carinho e o desvelo pelas causas de Antonina”...“este é um misto de amor e de
saudade”.

Força Expedicionária Brasileira

Na segunda guerra mundial, de Antonina partiram 63 pracinhas para lutarem contra as forças do
eixo, na Itália, no dia 2 de julho de 1944.
Os antoninenses, Francisco Alves de Oliveira e o Tenente aviador Cosme Gomm, morreram em
combate.
De Morretes foram 24 pracinhas; de Paranaguá,44; de Guaratuba,8;e de Guaraqueçaba,3.
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Busto do Presidente Getúlio Vargas
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O busto do Presidente Getúlio Dorneles Vargas, que faleceu em 1954, tragicamente, foi inaugurado
em nossa praça, com a presença do Vice Presidente da República, Dr. João Goulart, do Senador Souza Naves,
demais autoridades, e do Prefeito Municipal de Antonina, Dr. Carlos Eduardo Maia.
Consta também da homenagem a placa com a carta-testamento do Presidente Getúlio.

A saga dos 5 escoteiros.

Os escoteiros Alberto Storache, Lídio Cabrera, Antônio José Gonçalves, Manoel Antônio de Oliveira,
e Milton Horibe, fizeram uma jornada a pé, até o Rio de Janeiro, na época, 1941, capital do Brasil, a fim de
entregarem uma mensagem ao Presidente Getúlio Vargas com o apelo da comunidade capelista para que
fosse revogada a sua decisão em fechar os escritórios da Navegação Costeira e Loyd Brasileiro em Antonina.
Os 5 escoteiros percorreram 1400 KM a pé, em 45 dias. Saíram no dia 16 de dezembro de 1941 e
chegaram ao Rio de Janeiro no dia 30 de janeiro de 1942.
A idade dos jovens variava entre 15 e 18 anos. O resultado desse sacrifício foi positivo, por mais 6
anos a navegação costeira permaneceu em nossa cidade.
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1.26. Praça Dr. Carlos Gomes da Costa

Situada ao final da rua Dr. Carlos Gomes da Costa, a
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praça leva o mesmo nome e abriga a Fonte da Carioca e um
busto do General Carneiro.
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1.27. Praça Rio Branco (Feira Mar)

O antigo porto, ou Cais do Aterro, empresas
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embarcadoras, exportadoras e despachantes davam um ritmo
de entra e sai de navios, vagões e vagonetes nos “trapiches”
(pontes de madeiras e pedras que avançam para o mar).
Os

cargueiros

de

maior

calado

recebiam

ou

entregavam suas cargas, por meio de lanchas e chatas.
Além da ocupação dos armazéns a área toda da praça era ocupada por cargas de exportação e
importação, principalmente madeiras.
Entre 1926 e 1930, o porto de Antonina foi considerado o 4ºporto exportador do Brasil. Havia 12
trapiches, na região central e mais 2 na região do Itapema, perfazendo cerca de 1000m acostáveis.
Em 1964, o governador Ney Braga desapropriou os terrenos e benfeitorias das instalações
portuárias “Withers”, a fim de ali estabelecer o novo Porto de Antonina, estadualizando-o.
Em 1969. O Prefeito Romildo Gonçalves Pereira instalou num dos barracões remanescentes do antigo
cais, a 1ª Feira Mar, procurando com ela sensibilizar os homens públicos da época expondo as viabilidades
econômicas do município.
Essa feira, embora tenha sido única, denominou o local desde então, pois embora a praça
oficialmente tenha passado a se chamar “Dr. Romildo Gonçalves Pereira”, é mais conhecida como Feira
Mar.
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1.28. Recanto Poti/Monumento Adoaldo Lenzi

No “Painel Comemorativo aos 200 anos de Emancipação
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Política de Antonina", inaugurado em 1987, o artista plástico
Adoaldo Lenzi presta sua homenagem à Poti Lazarotto e, num
mosaico feito com ladrilhos hidráulicos, reproduz fotos de
pontos pitorescos da cidade em 1928, feitas por Costa Pinto
para o "álbum de prestação de contas das obras realizadas pelo
Prefeito Heitor Soares Gomes".
O Painel localiza-se na região onde havia a primeira Estação Ferroviária de Antonina, da qual resta
parte de seu muro de proteção e a abertura para passagem do ramal para a Rua Cel. Marçalo (antiga “rua do
trilho”) que levava ao antigo porto, na atual Feira Mar.

(*) Adoaldo Lenzi, artista plástico há mais de 45 anos, é autor de centenas de obras em todo país e no exterior,
especialmente em vitrais, mosaicos e murais, em pintura sobre cerâmica e restaurações para igrejas, hotéis,
indústrias, universidades, órgãos públicos e residências.
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1.29. Ruínas do Armazém Macedo

A história do Paraná localiza a construção do Armazém
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Macedo na segunda metade do século XIX, tendo como provável
construtor o grande industrial e exportador de erva mate Sr.
José Ribeiro de Macedo – Comendador Macedo (1840 – 1917).
Antigo armazém de erva mate, o imóvel localiza-se no
antigo ‘cais do aterro’, atualmente praça Dr. Romildo Gonçalves
Pereira (Feira Mar), onde funcionava até a década de 60 o porto
de Antonina, que chegou a ser reconhecido como quarto porto exportador do Brasil.
Durante décadas, vagões e vagonetes com produtos vindos de serra acima chegavam à entrada do
armazém através de trilhos que percorriam algumas ruas da cidade até o cais. Da mesma forma, sacarias
trazidas pelos carroções que preenchiam todo espaço do cais do aterro, eram colocadas em grandes
prateleiras sobrepostas no interior do armazém.
Com arquitetura eclética e características estéticas neoclássicas a edificação possui ainda algumas
soluções construtivas típicas da arquitetura luso brasileira. Quase 2/3 do seu perímetro edificável limita-se
com as águas da baía, e em suas ruínas é possível observar a construção primorosa dada ao espaço em que
foi construída, com seus belos vãos e porões com a ventilação necessária para o adequado armazenamento
das mercadorias.
Considerado o mais importante representante dos áureos tempos de Antonina, o Armazém Macedo
é, para a memória da cidade, o testemunho de uma época de grande desenvolvimento econômico, social e
cultural, e configura-se como um marco referencial da cidade, onde sua relevância histórica e posição
estratégica se somam.
Sua projeção sobre as águas da baia, junto à Feira Mar, aos demais remanescentes do complexo
portuário, e à elevação da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, compõe um visual notável, sendo uma atração
turística ímpar.

NOTA:
Única cidade no Paraná contemplada pelo PAC das cidades históricas, Antonina vê com grande
alegria a escolha pelo Ministério da Cultura, através do IPHAN, pelo restauro do Armazém Macedo. Tal
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escolha demonstra seu reconhecimento não só como patrimônio cultural de Antonina, mas também como
patrimônio cultural nacional.
O restauro do imóvel significa não somente o resgate e valorização de um patrimônio cultural, mas
também sua importância para o turismo uma vez que amplia os atrativos da cidade.
A edificação terá um novo uso cultural que visa celebrar a relação do povo de Antonina com o mar.
Terá espaços expositivos, auditório, biblioteca, mantendo o caráter das ruínas e seu uso como espaço cênico
e contemplativo. Também serão construídos um mirante, decks de madeira e um novo trapiche.
Este projeto de restauração vem reforçar o sentimento dos capelistas e a sua percepção da
importância e significado desta edificação na vida da cidade, além de reforçar o carinho e orgulho com que o
capelista vê o armazém, sua relação com o meio ambiente e a história da cidade.
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1.30. Ruínas do Complexo Matarazzo

As Indústrias Matarazzo se estabeleceram no Itapema
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de Cima, sendo o mais importante estabelecimento industrial de
Antonina.
As Indústrias contavam com notável produção diária de
seu moinho de trigo, fermento, etc., bem como de seus moinhos
de sal e de refino de açúcar.
Seus trabalhadores dispunham de uma Vila Operária,
com ruas iluminadas e serviços de água e esgoto próprios.
Anexas aos moinhos, ficavam as casas dos funcionários, o Grupo Escolar, a Sede Social, o Campo de Futebol,
o Posto de Puericultura e o Palacete, este construído em uma colina e destinado aos diretores da empresa.
A arquitetura de sua construção é a industrial do início do século XX, de evidente valor arquitetônico,
por seu estilo romântico e com construção típica industrial do início do Século XX, sem similar em todo
Estado.
Seu valor histórico como testemunha de uma fase econômica importante da cidade e do litoral
paranaense – o ciclo da erva-mate.
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1.31. Sambaquis

Antes da chegada dos primeiros colonizadores europeus
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às Américas, o território que hoje forma os municípios do litoral
paranaense, onde está Antonina, foi habitado por grupos nativos
diversos. Entre os primeiros, há centenas ou milhares de anos,
estavam aqueles hoje denominados sambaquieiros, habitantes
dos sambaquis, montes com depósitos de conchas, artefatos,
ossos de animais e outros vestígios da presença humana. Já na
época imediatamente anterior à vinda dos primeiros colonizadores do Velho Mundo, entre os séculos XVI e
XVII, de Cananeia, litoral sul de São Paulo, a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, os carijós, de língua tupiguarani, entre outros grupos distintos. Os portugueses descreveriam os carijós como “o melhor gentio da
costa”.
Na região de Antonina, assim como em outros locais, vivendo em contato direto com a natureza,
sobretudo com o mar, às margens da baía e dos rios que nela deságuam, sem nenhum dos recursos
tecnológicos modernos, estas tribos viviam da pesca, da caça e da coleta, realizando migrações constantes
por conta das variações do clima e das necessidades de buscar meios de sobrevivência. Nesse cenário,
armadilhas para aprisionar aves, peixes e crustáceos e inúmeros instrumentos de caça, pesca, coleta e
preparo de alimentos, vestimentas e adornos foram sendo desenvolvidos com os meios disponíveis à época,
como ossos de animais, madeira, rochas e minerais: batedores, moedores, talhadores, perfuradores,
raspadores, polidores, buris, pontas de flechas e outros projéteis, adornos, colares, peitorais, potes, cestos,
redes, esteiras, canoas, objetos de cerâmica etc. Sendo a madeira e os ossos materiais perecíveis, porém,
hoje apenas restaram desse período sobretudo conchas, instrumentos de pedra e cacos de cerâmica.
Assim, um dos raros vestígios desse tempo tão remoto ainda presente para observação é formado
pelos chamados sambaquis, grandes montes com depósitos de conchas de moluscos, ossos de animais e
restos humanos acumulados em meio a artefatos em pontos diversos da costa marítima e dos seus rios, em
meio a manguezais, igarapés e outras formações costeiras. Sua presença atesta a ocorrência de épocas de
abundância de recursos naturais, tais como bancos de moluscos, cardumes de peixes, variedades de frutas e
fontes de água potável, o que permitia o assentamento de grupos humanos nestes locais. As variações no
nível dos rios e do mar também ajudam a explicar sua localização e outros aspectos.
Ao longo do século XX, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970, várias pesquisas foram feitas por
arqueólogos enviados por importantes universidades e centros de pesquisa para estudar um pouco do que
restou desse período. Para eles, um sambaqui é como um enorme e complexo quebra-cabeça com muitas
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peças perdidas, o que dificulta seus trabalhos, em verdade, nem um pouco românticos, como vemos em
filmes de ficção. De todo modo, o resultado de seus trabalhos pode ser constatado em centros de memória
tais como o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, situado na sede do antigo Colégio dos Jesuítas, em
Paranaguá, ou o Museu Paranaense, com sede em Curitiba, e em seus relatórios produzidos com base em
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trabalhos de campo, como vemos na imagem abaixo, onde são apresentados artefatos de pedra encontrados
pelo arqueólogo J. Wilson Rauth, no sambaqui do Rio São João, em Antonina, no final dos anos 1960.

Há registros da existência de mais de 300 sambaquis em todo o litoral do Paraná, sendo que Antonina
aparece nos inventários como possuindo pelo menos 34 deles. As funções dos sambaquis também são
motivos de especulações e controvérsias entre os estudiosos. Depósitos de alimentos, centros cerimoniais,
locais de acampamento e sepultamento estão entre as hipóteses mais citadas.
A época que viveram os sambaquieiros não pode ser conhecida com exatidão, pois tais povos não
dominavam a escrita. Com base em estudos de antropologia e métodos de datação baseados em análise de
radiocarbono, costuma-se situar sua presença a partir de 10 mil anos antes do presente, aproximadamente.
Nos sítios arqueológicos formados pelos sambaquis, diferentes camadas sobrepostas representam diversos
níveis de ocupação no tempo. Quanto maior a profundidade, mais antigos os vestígios encontrados, como
pedras lascadas ou polidas, lâminas de machados, talhadores. Nos níveis superiores, pode ocorrer a presença
de restos de cerâmica, técnica posterior, como há registros no sambaqui da Ponta da Pita ou na Ilha das
Pedras.
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O tamanho dos sambaquis está relacionado com o número de pessoas, a duração da estadia, sua
dieta alimentar, o número de vezes em que o mesmo local foi ocupado por diferentes grupos ao longo de
um enorme período de tempo, entre outros fatores.
Mas a dieta do sambaquieiro era baseada sobretudo em frutos, raízes, aves, peixes e à caça em geral,
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sendo apenas uma pequena quantidade de moluscos utilizada em sua alimentação devido a sua alta toxidez
para o consumo em grande quantidade.
Ao longo de centenas e milhares de anos, a destruição de grande parte dos sambaquis com a ação
do tempo foi inevitável. Com relação à sua mais recente exploração humana, apesar de já terem sido
utilizados em outras atividades, como na fabricação de cal, leis de proteção ao patrimônio arqueológico
existem desde os anos 1960, mas a fiscalização é muito difícil e a falta de informação, um problema crônico.
Entre outros complicadores, ainda estão as famosas lendas de tesouros escondidos também podem
atrair a presença de aventureiros sem conhecimento ou interesse em preservar um bem imaterial de todos.
Ocorre que, como os sambaquieiros não conheciam a fundição de metais, não é possível encontrar metais
preciosos, apenas muitos cascos de conchas, entre outras rochas e minérios sem valor comercial.
Assim como em outros municípios, em Antonina, a maioria dos sambaquis já foi destruída, total ou
parcialmente. Entre os sambaquis parcialmente preservados, podem ser citados os sambaquis Rio São João,
João Godo I a IV, Ilha do Corisco I a III, Ilha do Lessa, Monte Alegre, Boa Vista, Cacatu, Rio do Meio, Morro
Grande, Cordeiro, Rio Ribeirão, Queimado, Portinho I e II, Ponta do Félix, Ponta do Pinheiro e Vila dos Polacos.
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1.32. Sede da Prefeitura

O prédio que abriga atualmente a sede da Prefeitura
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Municipal de Antonina é um elemento histórico da cidade.
Em estilo eclético, foi uma das residências mais
importantes do século XIX, foi construído no final do século XIX
pelo Coronel Líbero Guimarães, um abastado exportador de erva
mate que foi prefeito da cidade.
Mais tarde, de residência de prefeito, passou a ser sede
do Clube Antoninense, esse clube -- mais literário do que social -- teve passagens mercantes nos anais
culturais e literários da época. Foram seus visitantes ilustres: Dom Pedro II, Olavo Bilac, Santos Dumont,
Gumercindo Saraiva e João Machado da Silva - O "Barão de Antonina", ilustre visitante que desembarcou no
primeiro navio à vapor a ancorar no Paraná, denominado "Gentil Campista".
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1.33. Sede da Secretaria de Obras (Antigo Matadouro Municipal)

Construção do início do Século XX, no governo do Prefeito
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Heitor Soares Gomes, foi remodelado, recebendo obras
importantes, que o colocaram como o mais importante do Estado.
Fartamente abastecido de água potável, rede de esgoto,
pisos ladrilhados, paredes internas revestidas de azulejos, o
Matadouro de Antonina poderia ser considerado um dos mais
higiênicos do país.
Além disso, o estabelecimento municipal possuía em anexo, a "mangueira", um amplo espaço
reservado aos animais para o abate.
O transporte da "carne verde" para a cidade também foi melhorado, e um carro próprio substituiu
as antigas carroças, a fim de preservar o valioso alimento da contaminação das ruas.
Durante muitas décadas, o Matadouro abasteceu todos os açougues da cidade, e seus serviços
(abate, corte, distribuição, etc.) eram realizados por funcionários municipais.
Com a desativação desse serviço público, o prédio do Matadouro permaneceu fechado por algum
tempo, e atualmente é ocupado pela Secretaria Municipal de Obras de Antonina.
O espaço da "mangueira dos bois" foi utilizado durante algum tempo como "campo de futebol" do
bairro, e hoje abriga um Conjunto Habitacional e a Escola Municipal "Dr. João Paulino Vieira Filho".
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1.34. Theatro Municipal

O Theatro Municipal de Antonina ao ser edificado
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representou não só o gosto pelas artes do capelista, como também
expressou um tempo de grande desenvolvimento econômico do
Município (final do século XIX).
A fim de incentivar a criação, o talento e a produção cultural
antoninense, sociedades se formaram ao longo do tempo. Em 1871,
foi fundada a Sociedade Teatral “12 de Setembro”; em 1875, a
Sociedade Aurora Antoninense, que no mesmo ano passou a ser chamada Grupo Dramático Thalma. Esse
grupo liderado por Arthur Balster, compunha-se de pessoas ilustres da comunidade como, Theófilo Soares
Gomes, Líbero Guimarães, Flávio Chichorro, Francisco Antônio Marçalo, José Cadilhe, Teófilo Balduíno
Lopes, e outros.
No início do século XX, o Prefeito Teófilo Soares Gomes adquiriu para o Município, o prédio utilizado
pelo grupo para suas apresentações.
O local desse prédio é o mesmo onde hoje é o Theatro.
Na gestão do Prefeito Heitor Soares Gomes, seu filho, o prédio foi remodelado. Sua fachada recebeu
ricos adornos e colunas, sua cobertura foi modificada a fim de receber uma caixa para o emprego de cenários.
Essa obra foi completada pelo sucessor de Heitor Soares Gomes, o Prefeito João Ribeiro da Fonseca, que
dotou o teatro de mobiliários de imbuia.
Em 1931, já funcionando como teatro e cinema, ali foi instalado o cinema falado.
Na década de 60, o prédio já visivelmente decadente, foi arrendado, por vinte anos para uma
empresa, que ali iria administrar um cinema, o Cine Ópera. A nova arrendatária, ao fazer o trabalho de
recuperação do imóvel achou por bem dar-lhe uma aparência moderna e descaracterizou sua bonita fachada.
O interior do teatro também foi modificado.
Em 1980, com o término do contrato, o prédio foi devolvido à prefeitura, deteriorado e com sua
cobertura no chão. O aspecto do antigo teatro era desolador, em nada expressava aquilo que tinha sido no
passado. O povo capelista tinha a esperança que embaixo das pedras e argamassas que revestiam o antigo
frontão do teatro, estivessem preservados elementos que possibilitassem sua restauração. Felizmente, em
1988, na gestão do Prefeito Leopoldino de Abreu Neto, foi atendido esse anseio.
A Prefeitura, Secretaria de Cultura do Estado e da Associação de Preservação do Patrimônio
Cultural de Antonina uniram esforços para esse trabalho, iniciado com a prospecção da fachada do teatro.
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Através da pesquisa, com base em registros iconográficos e históricos e com o financiamento do
Banco do Estado do Paraná, iniciou-se a obra de restauração do frontão, recomposição do interior e da
cobertura do prédio, devolvendo-lhe as características marcantes que fazem do Teatro Municipal um rico
elemento arquitetônico da cidade.
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Hoje, sua área construída é de 630 m2, contendo hall de entrada, um hall para. exposições, depósito,
cozinha, sala administrativa, auditório em dois pisos com capacidade para 253 pessoas sentadas tendo a
plateia 207 poltronas e o andar superior 46 poltronas, além de dois balcões laterais, 2 camarins, sala de
controle de som com depósito.
O Theatro foi reinaugurado em 6 de novembro de 1994 tendo com o espetáculo O Quebra Nozes
apresentado pelo corpo de Ballet do Teatro Guaíra de Curitiba.

Theatro Municipal de Antonina
*Período de 1898 - 1950 *
Maria do Carmo Fonseca Dutra, do Instituto Histórico
e Geográfico do Paraná
No final do Século XIX, mais precisamente em 1898, Arthur Balster e um grupo de antoninenses,
artistas amadores, restauraram um edifício que pertencia a uma sociedade particular em cujo local, após a
reforma, nasceu o Theatro Talma.
O Theatro foi o ideal criativo de um grupo de antoninenses que amando a cultura decidiram que
Antonina tinha que ter um teatro digno de sua condição de cidade próspera naquela época. Além do Sr.
Arthur Balster, foram seus fundadores: Theófilo Soares Gomes, Gustavo Pinheiro, Líbero Guimarães, Flávio
Pinto Chichorro, Lauro do Brasil Loyola, Francisco Antonio Marçallo, José Cadilhe, Theófilo Balduino Lopes,
Francisco Gonçalves Pinto, José Christovan da Silva, Flávio Pinheiro Lima, Antonio A. da Costa, Antonio
Bittencourt, Ana Julieta Gomes e sua irmã, Otávio Rodrigues Branco, Antonio Conceição, José Ferreira de
Oliveira, Hipólito Modesto, Nestor Caxias, Antonio Pânfilo, Alfredo Arantes, João Thiago Peixoto, Álvaro
Martins, Teolindo Mendes, Francisco Alexandre Sênior, Modestinho Linhares, Juca Storache, Benedito de
Aguiar Teixeira, Manoel Martins da Costa, Sinhôca Rocha, Dario Moreira, Janguinho Melo, Álvaro Vianara e
muitos outros.
No início do século XX, o prefeito Coronel Theófilo Soares Gomes decidiu requerer a aquisição do
edifício para o município. Mas, somente na época em que seu filho Heitor S. Gomes foi prefeito o teatro foi
restaurado, sendo realizadas grandes modificações para permitir o uso de cenários modernos, com
mobiliário de imbuia. Esta obra foi concluída pelo prefeito sucessor João Ribeiro da Fonseca.
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Grandes espetáculos foram realizados. Além dos atores amadores da cidade como José Cadilhe,
Flávio Chichorro, Thiago Peixoto e outros, ainda tivemos Wilson Rio Apa, Maria de La Costa, Jaime Costa,
Procópio Ferreira, Ítala Ferreira, cantores como Stelinha Egg, Sílvio Caldas, Carmem Miranda, Linda e Dircinha
Batista e músicos como Ari Barroso.
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Uma das peças apresentadas, um verdadeiro sucesso, foi: "Milagres de Nossa Senhora do Pilar", cujo
autor, Theófilo Soares Gomes foi aclamado em vários teatros da época: Teatro Nhundiaquara, de Morretes,
Teatro Santa Celina, de Paranaguá, Teatro São Teodoro, de Curitiba e nos grandes Teatros São Pedro e São
José do Rio de Janeiro, sendo a peça aplaudida pelo Barão de Paranapiacaba, Presidente do Conservatório
Dramático Imperial do Brasil.
Vamos citar um fato deveras importante para Antonina e para o Theatro. Em 1935, quando a
assistência social em Antonina era ajudada pela população através de eventos esportivos e teatrais para
colher fundos para amenizar as despesas do Hospital de Caridade de Antonina, apareceu num domingo
chuvoso, a Companhia de Artistas do Alhambra do Rio de Janeiro, em excursão para a Argentina, no navio de
passageiros e carga "Almirante Jaceguay" do Lloyd Brasileiro, que aportou para descarregar e carregar.
Aproveitando a permanência do navio no porto (mais ou menos 6 horas), os artistas e os passageiros
desceram em terra para conhecer Antonina. Adoraram a cidade! Conheceram vários pontos como: as igrejas
Nossa Senhora do Pilar, São Benedito e Bom Jesus do Saivá, as fontes do Batel e da Carioca, mas o que deixou
os artistas extasiados foi o Teatro!
Sua fachada, obra prima de escultura representava instrumentos musicais e figuras de comédia e
drama. Sabendo que ali se realizavam espetáculos em benefício do Hospital, resolveram de acordo com o
provedor do mesmo, Sr. Álvaro Rodrigues da Costa (Álvaro Paciência) e o empresário do Teatro e
aproveitaram o tempo para fazer um festival de última hora onde fariam, "cenas rápidas, anedotas e
Espetáculos Artísticos".
Tudo combinado, às 18 horas, o Teatro lotado. A banda de Música Lira Antoninense, só de menores
(a primeira do Paraná), tocando na porta do Teatro atraindo o povo para o espetáculo.
O povo de Antonina teve a oportunidade de assistira artistas como Maria de La Costa, Ítala Ferreira,
Jaime Costa e Procópio Ferreira. Viram os "mocinhos" Sílvio Caldas que cantou Faceira, Mesquitinha que
cantou "Não tenho um tostão no bolso", Luiz Barbosa e Almirante contaram piadas. Também cantaram
Carmem Miranda, Aurora Miranda, Aracy de Almeida, Linda e Dircinha Batista, todos acompanhados pela
orquestra de Ari Barroso, que era o pianista e maestro e cursava Direito. No intervalo do espetáculo o Sr.
Izidoro da Costa Pinto solicitou a palavra para agradecer aos artistas pela magnífica representação. Jaime
Costa, que estava no palco, pediu, que o futuro advogado Ari Barroso dissesse da alegria deles em colaborar
com a assistência social antoninense. Ari Barroso, num belo improviso, exaltou o carinho do povo
antoninense que os recebeu de braços abertos e, que para eles foi um prazer colaborar com uma causa tão
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meritória. Este fato foi mais um dos grandes feitos teatrais ocorrido no antigo e saudoso Theatro Municipal
de Antonina.
Passaram também pelo Teatro, com espetáculos sempre beneficentes, como o realizado em prol dos
antoninenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial, para a Legião Brasileira de Assistência e outros.
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Atuaram atores e artistas como a Sra. Carmem Galvão do Rio Apa, Ary Fontoura, Odelair Rodrigues, Maurício
Távora e outros. Entre os atores da cidade, temos Marino Pinto, Joubert G. Vieira, Nenê Cecyn, Diva Peixoto,
Nina Rotoli, Francisco G. Pinto e Lucília Bastos. A poetisa antoninense Lucy Mari Mendes muito inspirada
versejou:

Histórico do Theatro Municipal de Antonina
Eu sou um livro aberto
Não conto romance, nem boato
Sem invenção, nem improviso
Narro a história deste Teatro.
Aconteceram fatos importantes
Bons filmes, peças, reuniões, eventos.
Muita gente famosa e importante
Mostrou aqui os seus talentos
Convido-os amigos presentes
A dirigirem-se ao auditório
Lá vou fazê-los cientes
Dos meus relatos notórios.
Prosseguindo lhes digo
Que o Sr. Arthur Balster foi grande cidadão
Num edifício antigo
Resolveu fazer uma restauração
Em mil oitocentos e noventa e oito
O Theatro Talma passou a existir
Graças a homens generosos e afoitos
Que queriam ver a arte progredir.
No século XX, bem no início,
O então prefeito Coronel Theófilo Gomes
Resolveu adquirir um edifício
Que logo recebeu outro nome
Dr. Heitor Soares Gomes, grande administrador
Fez nesta casa muitas modificações
E João Ribeiro da Fonseca, seu sucessor,
Concluiu estas restaurações
O Theatro Municipal de Antonina
Ficou sendo considerado
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Para o fim a que se destina
Um dos melhores do Estado
Com o novo mobiliário
Elegante e confortável
Bons e modernos cenários
De beleza inigualável
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Muitas damas, lindas senhoras
De trajes longos, chapéus, camafeus
Encomendavam os modelos lá fora
Em grandes centros europeus
Entre os anos trinta e trinta e cinco
O Theatro Municipal
Dedicou-se com afinco
À assistência social
As apresentações realizadas
No teatro desta cidade
Tinham sua renda destinada
Ao Hospital de Caridade
Num domingo chuvoso
Aportou em nosso cais
Um navio bem famoso
O Almirante Jaceguay
Esse navio conduzia
Cargas e passageiros
Entre estes uma companhia
De artistas do Rio de Janeiro
Num passeio despreocupado
Pelas ruas capelistas
Ficaram encantados
Passageiros e artistas
Observando a arquitetura
Do Teatro Municipal
Obra prima de escultura
De beleza sem igual
Os artistas solidários
Com a obra de caridade
Encenaram em outro horário
Um festival de variedades
Sílvio Caldas, o "Caboclinho",
Interpretou uma linda canção
Era ainda um rapazinho
Mas arrasou na interpretação
A simpática Carmem Miranda
Nossa pequena notável
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Um show de alegria comanda
De uma forma admirável·
Passou esse tempo ... enfim ...
O Teatro foi remodelado
Se os artistas o vissem assim
Ficariam decepcionados.
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Felizmente, amigos, em boa hora
Um mecenas surgiu entre nós...
Nosso Theatro é, hoje como outrora
Como o viram nossos avós
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2.

LENDAS ANTONINENSES
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Introdução às lendas
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A necessidade de registrar a mescla de fatos reais, com o imaginário e a atração pelo sobrenatural
de nossa gente, nos estimulou a escrever “10 Lendas de Antonina”, uma vez que a maioria delas é conhecida
apenas através da tradição oral.
Este trabalho, no entanto, fica aberto à novas colocações e/ou alterações em sua narrativa.

Afinal de contas, são “Lendas”...
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2.1. Lenda da Mãe do Ouro
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A busca da riqueza, proporcionada pela descoberta de metais preciosos, sempre atraiu aventureiros,
mineradores, etc. que arriscavam sua vida para encontrar novas terras. Em nosso Litoral essa busca foi
bastante facilitada pelo mar. Essa facilidade associada às notícias do ouro de aluvião encontrado nos rios do
litoral paranaense estimulou a chegada dessa gente por aqui.
Às margens dos rios Faisqueira, do Pinto, Picão, São João, etc. acampamentos eram montados e
permaneciam até que o “batear” não valesse mais a pena, então os acampamentos eram transferidos para
outro lugar.
Muitos eram os garimpos em Antonina, no século XVII. Os faiscadores que andavam pelos rios e
ribeirões à cata do ouro eram homens rudes que enfrentavam dura labuta e uma natureza desfavorável.
Conta-se, que algum tempo depois desde aquelas primeiras incursões em busca do precioso metal e
quando já havia alguns senhores e seus escravos no local, Jerônimo, um preto forte, era quem garimpava
para o seu “Sinhô”.
Naquele dia, violenta tempestade vinda da Serra do Mar, arrancava árvores e relâmpagos riscavam
o céu e iluminavam a tarde que se tornara escura devido as grossas nuvens. Jerônimo não interrompeu o seu
trabalho, não seria castigado pelo seu amo por ter receio de temporal.
Estava ele distraído quando foi surpreendido por uma “bola de fogo”, girando muito, até parar perto
dali junto a uma montanha, produzindo fagulhas douradas e luminosas. Jerônimo dirigiu-se para onde a “bola
de fogo” caíra. Lá chegando, viu no chão algo amarelando e brilhando. Acocorou-se e certificou-se que aquilo
nada mais era do que pepitas de ouro. Precisava recolher esse achado. Pensava: “ainda bem que estava com
seu cesto de tramas bem fechadas.”
Enchendo o seu cesto, nem notou a figura de uma bela mulher, com uma cabeleira cor de ouro, ao
seu lado. Parecia uma Santa.
Era a Mãe do Ouro!
A mulher então falou:
- “Vim para ajudar-te, toma o ouro e leva a teu senhor. Nada digas do que viste aqui. Amanhã
voltarei.” - E desapareceu.
Chegando na casa grande seu amo, alegre, exclamou:
- Onde achaste tanto ouro? Nunca conseguiste batear tanto.
- Pois é Sinhô, foi um dia “bão”.
- Acho que estás a mentir, negro!
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- Não Sinhozinho. É verdade!
A partir desse dia, começou a brotar na cabeça de Jerônimo uma ideia, que aos poucos foi deixando
o escravo macambúzio e arredio.
Pensava ele, “por que não esconder algum ouro? Assim poderia fugir para longe, para a liberdade.”
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Esse pensamento crescia em sua alma como um fogo intenso.
Passou então a surrupiar punhados de ouro de cada cesto que enchia, escondendo em um buraco
perto de uma goiabeira.
Certo dia, Jerônimo estava no caminho de casa afiando sua faca e seu machado, quando a Mãe do
Ouro apareceu, dizendo-lhe:
- Meu filho, por que praticas o mal roubando o teu amo?
- “Eu não roubei Senhora” - respondeu ele, amedrontado.
- Roubou sim. Se não parares com isso, não te ajudarei mais. Castigar-te-ei.
- “Perdoe-me Mãezinha, não roubarei mais” - prometeu Jerônimo – “Vou devolver tudo à ‘casa
grande’”.
Entretanto, a ânsia de liberdade do escravo era inadiável e insuportável, e ele continuou a esconder
o ouro pensando iludir sua protetora. O que mais desejava na vida era se livrar do cativeiro e voltar para os
seus que viviam bem longe dali. Só aquele ouro poderia realizar o seu sonho.
Passado algum tempo, Jerônimo, mais uma vez, foi surpreendido pela Mãe do Ouro. Ela tudo sabia.
Em vão, o escravo procurou justificar-se. Ela já lhe dera a chance.
- Agora, castigar-te-ei, não mais poderás batear o teu ouro!
- “Mãezinha não faça isso!” - suplicou Jerônimo – “Quero ser livre!”
- Não. Você abusou da minha confiança. Vai-te!
A cólera tomou conta de todo o ser do escravo e num gesto feroz, Jerônimo degolou de um só golpe
a Mãe do Ouro. A loura cabeça rolou barranco abaixo e do seu tronco jorrava muito sangue que
imediatamente se transformava numa grande cabeleira avermelhada como uma labareda.
Jerônimo, apavorado, começou a correr e, enlouquecido, embrenhou-se na floresta para sempre.
Dizem que desde aquele tempo, uma “mulher sem cabeça”, cuida das minas de ouro de Antonina,
não permitindo que olhos cobiçosos delas se aproximem e mudando-as de lugar cada vez que chegam perto
delas.
Muitos já viram “bolas de fogo”, mudando de um morro para outro, rolando por cima das árvores.
Dizem então: “É a Mãe do Ouro mudando o lugar de seu tesouro!”

Antonina, abril de 2018
Iza Maria Vieira Azim
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2.2. Lenda de Guarapirocaba
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Guarapirocaba era uma jovem índia, cuja beleza era admirada por toda a aldeia. Emoldurado pelos
seus longos cabelos negros, seu rosto transmitia doçura e bondade às crianças, adultos e idosos.
Guarapirocaba era muito amada por sua tribo.
Dentre os mais valentes e talentosos guerreiros, Poty e Guaracy se destacavam entre os jovens da
aldeia. Eles eram grandes amigos de Guarapirocaba.
Com o passar do tempo, a amizade de Poty e Guaracy foi esmorecendo, pois uma grande rivalidade
surgiu entre eles. A razão de tudo isso era: ambos estavam apaixonados pela índia mais bonita da aldeia,
Guarapirocaba. Ela, porém, nutria por ambos grande carinho. Não havia preferência. Estar na companhia de
Poty ou de Guaracy a deixava muito feliz.
Os dias foram passando e à rivalidade se somou a agressividade. O amor de Guarapirocaba agora era
disputado com todas as forças possíveis pelos dois guerreiros. Poty, que amava as águas e era pescador,
levava para a jovem os mais saborosos peixes que pegava; Guaracy, amante das árvores e das aves, levava
para Guarapirocaba as raízes mais saborosas e as penas mais coloridas que encontrava, para adornarem seus
cabelos. Cada um procurando agradá-la mais.
A situação ficou cada vez mais complicada e a jovem índia sentiu que um grande perigo se
aproximava. Aquela já não era uma simples contenda, mas algo que poderia terminar em tragédia, e ela não
queria que alguma coisa ruim acontecesse aos seus queridos amigos.
Guarapirocaba entendia que só a sabedoria divina teria a solução para tão grave problema.
Desesperada, a índia implorou a “Tupã” pela vida de seus amigos. Tupã prometeu à Guarapirocaba resolver
tudo. Assim, transformou Guarapirocaba numa bela cidade chamada Antonina, as curvas de seu corpo seriam
seus morros, e as folhas das árvores, seus lindos cabelos; Guaracy, que amava as árvores seria um vento
suave, quase uma brisa; Poty, que amava as águas, foi transformado em um mar calmo e sem ondas violentas.
Assim ficou resolvido por Tupã: Guarapirocaba, isto é, Antonina, para sempre poderia ficar perto de
seus queridos amigos: Guaracy, o vento e Poty, o mar.
Mas uma promessa precisou ser feita a Tupã pelos dois jovens guerreiros: “ambos” deveriam ser
sempre calmos. Apenas sob essa condição poderiam sempre ficar perto de sua amada Guarapirocaba.
Nota: O poder Divino mantém a serenidade do vento e do mar de Antonina.

Antonina, abril de 2016
Iza Maria Vieira Azim
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2.3. Lenda da Cigana Bartira
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Há muitos anos atrás, passavam por Antonina caravanas de ciganos. Os ciganos possuem um tipo de
vida bem diferente da vida do cidadão comum. São nômades, isto é, não têm lugar fixo para morar. Passam
de cidade em cidade, ali permanecendo por alguns dias, vivendo em grupos quase sempre formados pela
mesma família. Quando o bando chegava a uma cidade, levantava suas tendas em um terreno desocupado
e logo iniciava o seu trabalho, fonte de seu sustento, que consistia na venda de tachos de cobre e medalhas
douradas, que diziam ser ouro, enquanto as mulheres ofereciam a “leitura da sorte” nos baralhos,
percorrendo as ruas da cidade.
Na cidade, as pessoas reconhecem a presença dos ciganos, não só pelo seu tipo físico, mas também
pelo seu vestuário. As mulheres usam roupas coloridas com saias compridas e rodadas, sendo que mulheres
casadas se distinguem das solteiras, pelos lenços na cabeça prendendo os cabelos compridos. Os homens
usam camisas com mangas compridas, vermelhas e pretas.
Os ciganos ficam algum tempo numa cidade. Um belo dia desarmam suas tendas, reúnem seus
animais, carroças, todos os seus pertences e partem, sem alarde, assim como chegam.
A chegada de ciganos na cidade provocava alvoroço, devido a fama que possuíam de enganar os
outros e de roubar animais e crianças – tudo fantasia.
Em Antonina não era diferente dos outros lugares quando os ciganos chegavam.
Conta-se, que há muitos anos, no tempo em que a nossa Praça Coronel Macedo ainda era apenas um
largo chamado Pátio ou Largo da Matriz, e o seu espaço era aproveitado por atividades temporárias como
circos, parques de diversões, feiras, etc., chegou à nossa cidade um grupo de ciganos, que armou ali seu
acampamento.
Nesse bando de ciganos, havia uma jovem muito bela chamada Bartira, filha do líder do grupo. Bartira
era alegre e animada e tinha como amigo inseparável um cavalo alazão, que ganhou do seu pai. Com ele,
passeava todas as tardes pelas ruas da cidade, percorrendo principalmente os lugares à beira mar.
Dizem, que em um dia de muito calor, num desses passeios, Bartira deve ter resolvido entrar no mar
para se refrescar. O que aconteceu ninguém sabe, mas a jovem desapareceu dentro da água.
Talvez, ao mergulhar, a cigana tivesse batido a cabeça numa pedra.
Seu cavalo, pressentindo a tragédia, começou a relinchar e a correr pela beira do mar, como para
chamar a atenção de alguém. Nada conseguindo, foi até o acampamento dos ciganos, todo alvoroçado.
Estranhando a atitude do cavalo que era sempre dócil e notando a falta de Bartira, seguiram-no até o local
onde era seu costume passear, encontrando a jovem cigana morta.
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Diz-se que o local onde isso aconteceu seria hoje o final da Rua Dr. Mello.
Grande tristeza tomou conta do bando.
Uma cerimônia de acordo com o costume cigano foi realizada, e o sepultamento da jovem precisava
ser providenciado. Dizem que, por questões religiosas, os ciganos não conseguiram autorização do Padre da
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cidade para sepultá-la no Cemitério que pertencia à Igreja. Então decidiram enterrar Bartira ali mesmo, no
local em que se encontrava o acampamento.
Após o sepultamento de sua jovem companheira, o bando decidiu ir embora, levando tudo que
possuíam.
O cavalo da cigana Bartira precisou ser acorrentado para ser levado com o grupo, pois não queria
viajar sem a sua querida dona.
A tragédia da jovem cigana durante muito tempo permaneceu nas rodas de conversas dos
antoninenses. Principalmente, pela crença que começou a se espalhar pela cidade. Os antigos moradores
contavam que durante muito tempo, as pessoas tinham medo de sair de casa altas horas da noite, pois o
fantasma do cavalo de Bartira, arrastando uma pesada corrente, galopava pelas ruas da cidade a procurar
sua querida dona.

Antonina, março de 2018.
Iza Maria Vieira Azim

*Esta é uma adaptação das lendas:” A Cigana Bartira” O Cavalo da Corrente”
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2.4. Lenda das Bruxas do Limoeiro

Em Antonina, na comunidade do Limoeiro, havia um homem que tinha um barco a motor. Esse barco
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era utilizado para transportar sua família, mercadorias produzidas pelo seu sítio, e também àquelas que ele
trazia da cidade. Um pequeno porto, nos fundos de sua propriedade e à beira do Rio Cachoeira, servia para
o barco ficar à noite e nas horas de folga.
A rotina diária de Seu Antônio era: ao amanhecer, dirigir-se ao “porto”, verificar se tudo estava em
ordem com sua embarcação, e iniciar o seu trabalho na lavoura ou ao longo do rio.
Certo dia, porém, o homem segredou a um vizinho: “Não sei o que está acontecendo com o meu
barco, quando chego pela manhã ele não está onde eu deixei. Preocupado, saí a procurá-lo descendo o rio de
canoa, encontrando-o junto a uma ribanceira, a uma boa distância do seu atracadouro. Logo que isso
começou a acontecer, cheguei a pensar que não tivesse prendido bem o barco e à noite a correnteza o
arrastou para longe, mas depois certifiquei-me que, mesmo tomando cuidado com as amarras da
embarcação, ela continuava a deixar o seu “porto” à noite.”
Sem encontrar explicação do que estava acontecendo, e cansado dessa situação, Seu Antônio
resolveu, à sua maneia, por fim ao problema, descobrindo esse mistério. Foi assim que numa noite de lua
cheia, ele ao invés de ir para casa, ficou escondido no barco, num lugar coberto usado para colocar as
mercadorias.
Tudo quieto! O homem estava quase pegando no sono, quando começou a ouvir vozes femininas.
Admirado, viu quando um grupo de jovens mulheres invadiu o seu barco, que em seguida começou a descer
o rio. Do seu esconderijo, Seu Antônio observava as estranhas passageiras. Algum tempo se passou quando
a embarcação suavemente parou à beira de uma ilha. As mulheres desceram alegremente e por um estreito
caminho chegaram a uma clareira, onde juntando galhos secos acenderam uma fogueira. O homem, que
tinha descido da embarcação e seguido o grupo, para enxergar melhor o que estava acontecendo sem ser
notado, colocou-se em meio a uma touceira de peri, planta abundante na região, Daí, as mulheres
começaram a dançar em volta da fogueira e cantando jogavam punhados de alguma coisa que estalava em
contato com o fogo. De repente uma delas exclamou: “Estou sentindo cheiro de carne humana!”. Seu
Antônio, assustado, rapidamente saiu dali e voltou para o seu abrigo no barco, ficando quietinho por algum
tempo.
As mulheres voltaram em silêncio para a embarcação, percorrendo mais um trecho do Rio Cachoeira
até chegar a um lugar, onde todas desembarcaram, e rapidamente entraram no meio da mata,
desaparecendo.
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Depois de se certificar que elas estavam bem longe dali, Seu Antônio assumiu o comando do barco e
iniciou o caminho de volta para sua casa. Antes, porém passou pela ilha onde as mulheres haviam feito a
fogueira, curioso para saber bem o que acontecia naquele lugar. Encaminhando-se até a clareira, surpreso,
viu que, junto às cinzas e brasas da fogueira, havia grande quantidade de pimenta do reino.
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O homem concluiu: “Os grãos da pimenta do reino em contato com o fogo estouravam como se
fossem bombinhas, alegrando as mulheres”.
Voltando para o seu sítio, Seu Antônio passou a contar a seus amigos e conhecidos a aventura que
vivera ao procurar descobrir o verdadeiro motivo de sua embarcação não amanhecer no lugar onde ficava
estacionada, principalmente nas noites de lua cheia. O motivo, contava ele, era que as “Bruxas do Limoeiro”
usavam o seu barco para passear e fazer magias nas ilhas vizinhas.

Antonina, março de 2018
Iza Maria Vieira Azim.
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2.5. Lenda do Morro da Janelinha
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Há mais de 400 anos, as águas de nossa baía já eram exploradas por aventureiros, na maioria
espanhóis e portugueses, atraídos por notícias da existência de minas de ouro e de prata na região. Além
disso, outras causas importantes incentivavam essas incursões ao litoral sul do Brasil, como as possibilidades
da descoberta de novas terras, a expansão da doutrina cristã e o reconhecimento, a fama e o prestígio, desses
navegadores junto aos seus monarcas.
Em 1549, Hans Staden, um náufrago alemão que chegou à “Ilha de Superagui”, proporcionou as
primeiras notícias sobre a região da baía de Paranaguá.
Relatos, verdadeiros ou não, da luta pela sobrevivência e pelo sucesso nas empreitadas desses
desbravadores, são ricos em narrativas sobre combates, naufrágios, saques, etc. Dentre essas narrativas, a
Lenda do “Morro da Janelinha”, aguçou a imaginação dos antigos moradores de Antonina e ainda hoje faz
parte de nosso folclore.
Conta-se, que na época dos primeiros povoadores do litoral paranaense, um navio espanhol aqui
chegou, tendo fundeado junto ao Morro da Janelinha, lá pelas bandas do Morro do Feiticeiro e que esse
navio carregava um grande tesouro.
A notícia da preciosa carga do navio espanhol despertou a cobiça de malfeitores que infestavam
os mares daquela época. Esse bando invadiu a embarcação para saqueá-la, e assassinou toda sua
tripulação.
Por motivo não explicado, esses malfeitores não conseguiram carregar o tesouro do navio, tendo
escondido tudo em uma abertura do Morro da Janelinha, provavelmente, para mais tarde virem buscá-lo,
mas não conseguiram voltar.
Os antoninenses contam que o Morro da Janelinha é assim chamado por possuir uma abertura, e
que é essa abertura que daria acesso ao tesouro do navio espanhol.
Em Antonina, acredita-se que esse tesouro ainda permanece no Morro da Janelinha, pois todo aquele
que tentou se aproximar da “Janelinha”, foi impedido de atravessá-la por uma forte ventania e temporal.
Fala-se também, que se alguém conseguiu chegar “lá”, não voltou para contar o que encontrou.

Antonina, março de 2018
Iza Maria Vieira Azim.
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2.6. Lenda da noiva do Casarão

78

Um importante homem de Antonina foi o proprietário do casarão construído à margem direita da
“tortuosa” Estrada do Itapema.
A Estrada do Itapema, Hoje Avenida Conde Matarazzo, no governo do Prefeito Heitor Soares
Gomes recebeu grandes melhorias: como “o aterro para suavizar sua principal rampa, o aumento para
10m de sua largura, e o alinhamento reto em seus 1600 metros”.
Poucas pessoas moravam no Casarão, apenas os serviçais e o filho mais velho da família, José, um
rapaz solteiro, quieto e solitário.
Do outro lado da estrada, em frente o casarão, margeando o mar, havia uma pequena vila de
pescadores, que além de se dedicarem à pesca diária, aproveitavam seu tempo transportando produtos dos
sítios do outro lado do mar, para aumentar a sua renda. Seu Pedro era um desses moradores, que de tempos
em tempos, trazia lenha em sua canoa, das ilhas das redondezas.
Uma boa lenha para colocar em seu forno e fogão era o ideal para uma boa dona de casa no tempo
em que não havia fogão a gás. Por esse motivo, a vizinhança daquele lugar gostava de comprar lenha de Seu
Pedro, pois sabia do seu capricho: as achas eram bem aparadas e sequinhas. Além disso, o homem sabia bem
o tempo de renovar o depósito de lenha de sua freguesia.
Certo dia, com a carrocinha carregada de lenha, Seu Pedro foi até o casarão. Quis o destino que sua
filha Maria Amélia o acompanhasse naquela entrega.
Maria Amélia era uma das jovens mais bonitas da cidade.
O rapaz do casarão avistou a moça com o seu pai e ficou admirado com sua beleza, não conseguindo
mais tirá-la do seu pensamento. José ficou apaixonado por Maria Amélia.
Quanto mais os dias foram passando, a atração pela moça aumentava no coração do rapaz. Deixando
de lado o seu orgulho, José foi até a casa da jovem solicitar a seu pai licença para cortejá-la. Foi grande o seu
desapontamento ao ouvir da própria Maria Amélia a recusa ao seu pedido. A moça já estava comprometida,
e com o casamento marcado, com um jovem pescador da vila.
José Luiz ficou enlouquecido, “como uma moça pobre poderia abrir mão de casar com um rapaz rico
e nobre para casar com um humilde pescador”, pensava ele. O orgulho ferido e aquele amor incontrolável
por Maria Amélia despertou no jovem solitário o desejo de impedir, a qualquer preço, aquele casamento.
Assim, a sua amada seria finalmente dele.
E em seu coração apaixonado e ao mesmo tempo doentio começou a arquitetar um maldoso plano.
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Do casarão, que ficava num plano mais alto do que o da pequena vila podia observar toda e qualquer
movimentação dos pescadores. Foi assim que ficou sabendo do dia e da hora do casamento de Maria Amélia,
passando a aguardar o momento propício para executar o seu plano.
No dia do casamento, quando a moça, vestida de noiva, passava pela estreita passagem que levaria
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ao lugar onde seu noivo, pais e amigos a aguardavam para o início da cerimônia, José Luiz surpreendeu a
moça, agarrou-a e arrastou-a para longe dali, até um terreno de sua propriedade. Tudo foi muito rápido.
Dizem que para conseguir o seu intento Joé Luiz contou com a cumplicidade de mais alguém.
Foi muito difícil para o noivo, a família e os amigos, aceitarem a ausência de Maria Amélia. Durante
horas procuraram-na, mas ninguém conseguia descobrir o que acontecera. Simplesmente a noiva
desaparecera.
À noite, José Luiz levou Maria Amélia desfalecida para um lugar que previamente preparara para
esconder a moça: o porão do casarão. Era um lugar seguro, ninguém ousaria desconfiar dele. Maria Amélia
agora lhe pertencia, pensava ele.
Entretanto, José Luiz não contava com o sentimento de repulsa que despertou no coração de Maria
Amélia desde o momento que abruptamente arrancara dela o momento tão esperado, o do seu casamento
com o homem que amava. Ela não suportava a sua presença e passou a desprezá-lo cada vez mais.
Dia após dia, a jovem foi definhando naquele lugar impróprio para a vida. A imensa saudade das
pessoas que amava e a falta de esperança de um dia encontrá-los, aliadas a sua recusa em se alimentar,
fizeram com que o frágil corpo de Maria Amélia não suportasse mais e, em poucos meses, a jovem veio a
falecer.
Os amigos, a família e o noivo da jovem, nunca souberam o que verdadeiramente aconteceu,
ficando apenas com as lembranças do tempo que conviveram com a alegre e carinhosa jovem.
Ao seu algoz, coube a solidão e o arrependimento tardio do mal que causou em vão, fazendo com
que a solidão, que já lhe era característica, ficasse mais profunda e negra.
E a todos nós, restaram as noites de “lua Cheia”, quando os mais antigos moradores dizem, que na
varanda do velho casarão, uma noiva muito bonita, melancolicamente, canta enquanto espera seu amado
pescador.

Antonina, abril de 2018
Iza maria vieira Azim.
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Quando, há muitos anos atrás, o casal Etelvina e Alfredo sentavam com sua família e passavam a
relembrar as aventuras vividas no passado, sempre despertavam a curiosidade e a fantasia de seus ouvintes.
Principalmente aos domingos, depois do almoço, com toda família reunida; crianças, jovens e adultos,
participavam dessas rodas de conversas onde a “fala” principal era do simpático casal. Às vezes o mesmo
caso era repetido, mas não fazia diferença, porque os argutos vovós renovavam a história acrescentando um
elemento novo e interessante nela.
Dentre os “causos” contados por Etelvina e Alfredo o preferido era o das “Bruxas do Portão”.
O Portão, construído entre as avenidas Thiago Peixoto e Uruguai, hoje Felizardo Gomes da Costa,
era um marco histórico da nossa cidade. O Portão fora construído para sinalizar o “km zero” da Estrada da
Graciosa, ligando Antonina a Curitiba. A Estrada da Graciosa foi concluída em 1873 e reconstruída em 1916.
A placa alusiva a este acontecimento, foi colocada num dos pilares do antigo portão. Após a sua
demolição, a placa foi colocada, ao lado no muro de arrimo dos trilhos da rede ferroviária (em frente ao
hospital).
Quem contava sobre o fato era Seu Alfredo: “Etelvina era funcionária do Hospital de Antonina,
construído no início da Avenida Thiago Peixoto, para substituir o antigo Hospital de Caridade (*), mantido
pela comunidade”.
(*) O Antigo Hospital de Caridade funcionava num velho casarão em frente a Matriz de nossa
Senhora do Pilar, onde hoje é o Belvedere do Valente, e se encontrava em péssimas condições.
Seu Alfredo continuava explicando que, quando o seu tempo permitia, acompanhava a esposa até o
hospital, porque ela “pegava” no serviço bem cedo, quando ainda não clareara o dia. Sua casa não era longe
do seu trabalho. Viravam a esquina da Rua do Campo, atravessavam o trilho, passavam pela Escola Rocha
Pombo e já estavam perto do Portão, que separava as duas avenidas, a Thiago Peixoto e a Uruguai (hoje,
Felizardo Gomes da Costa). Ao se aproximar do Portão, o casal sentia um calafrio, pois algo misterioso sempre
acontecia: empoleiradas no Portão, tanto à direita como à esquerda, um bando de “bruxas” se acotovelavam
curiosas e tagarelando muito. Sorridentes, dirigindo sua atenção ao casal por alguns momentos, em uníssono
desejavam-lhe “Bom dia!”. Procurando aparentar naturalidade, os dois respondiam a saudação, mas
tratavam de apurar o passo, e entrar no Hospital, a uns 40 m dali.
Com a palavra, após Seu Alfredo falar, Dona Etelvina continuava a história muito segura, dizendo aos
presentes que “ver bruxas” não era novidade na família, pois a bisavó deles sempre contava aos filhos que,
quando morava no Batel, no lugar onde hoje existe uma Igreja, ela evitava ir na “casinha” (*).
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(*) Banheiros dentro de casa eram muito raros naquele tempo, então um pequeno cômodo era
construído atrás do quintal para atender as necessidades fisiológicas dos moradores.
Muitas vezes, não podendo protelar essa ida ao banheiro, à noite, ela presenciava grupos de bruxas
murmurando e formando rodas de danças no quintal de sua casa. Apavorada, corria para dentro e fechava a
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porta da cozinha com todas as tramelas possíveis.
Quando Dona Etelvina e Seu Alfredo terminavam suas histórias, seus ouvintes enchiam o casal de
perguntas curiosas, querendo saber mais detalhes e, ao mesmo tempo, procurando prolongar aqueles
momentos tão preciosos.
As lembranças daquelas “histórias” de domingo, foram guardadas pelos filhos e netos do casal, e com
o mesmo carinho, repassadas para os mais novos da família.

Antonina, abril de 2018
Iza Maria Vieira Azim
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Um antoninense que morava em outra cidade veio passar uns dias em sua terra natal, matar um
pouco a saudade. Conta-se que, entre os seus passeios, estava incluída a subida ao Morro da Pedra. Sabia
ele que lá do alto poderia apreciar a cidade, a sua baia e grande parte de seus morros e ilhas.
Após muitas horas contemplando da “Pedra”, aquele bonito cenário, preparava-se para descer,
quando, repentinamente, uma claridade invadiu aquele lugar, como se centenas de lâmpadas coloridas
emoldurassem uma bonita mulher, vestida de branco, flutuando acima do solo, dentro daquele arco de luz.
O homem passou a seguir aquela encantadora visão até chegar à bica que servia as águas da “Laranjeira” aos
moradores das redondezas. Foi nesse lugar que a visão desapareceu.
E ao saudoso capelista restou a certeza de que, por momentos preciosos, desfrutara da companhia
de Nossa Senhora.
Apenas na década de 30, foi iniciado, em Antonina, o Serviço de distribuição de água, com a
construção da Represa do Saivá, pelo Prefeito Heitor Soares Gomes.
Muitos anos se passaram. A metade do século XX se aproximava.
A Laranjeira, em 1949, além de sua bica, possuía uma bonita “fonte” que represava em seu interior
as águas da nascente da Laranjeira.
A nascente da Laranjeira fica entre os morros “Bom Brinquedo e Graciosa.
A Fonte da Laranjeira, bem localizada, com sua vegetação exuberante e suas águas frescas, era um
recanto natural muito visitado pelos antoninenses principalmente nos dias quentes de verão.
A tarde estava muito quente naquele verão de 1949, e um grupo de meninos resolveu refrescar-se,
sabiam que um bom banho no interior da Fonte da Laranjeira era irrecusável.
Apressadamente, fizeram o caminho da fonte. Os mais rápidos chegaram antes e trataram de entrar
no tanque. Os do grupo que ficaram para trás ainda estavam chegando quando ouviram gritos nervosos no
interior da fonte. Pensando que os companheiros estavam correndo algum perigo, correram para a porta do
tanque a fim de ajudá-los a sair dali.
Fora da Fonte, os banhistas contaram a causa da gritaria: “Estavam eles tranquilos dentro d’água,
quando uma claridade invadiu o interior do lugar. Em seguida, uma jovem mulher vestida de branco e com
um manto azul, entrou, ficou por alguns momentos sob as águas, e em seguida fixou-se na parede do fundo
do tanque.”

Instituto A Mudança que Queremos

contato@iamuque.org.br

www.iamuque.org.br

Inventário Turístico Expandido – Atrativos Culturais e Naturais
Ainda assustados, os meninos foram embora, contando sobre o acontecido a todos que
encontravam. Os mais antigos do lugar, que tinham conhecimento da história do homem que dizia ter
descido acompanhando “Nossa Senhora,” imediatamente relacionaram as duas “aparições”.
Era a Santa da Laranjeira!
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A notícia se espalhou pela cidade, e de todas as partes chegavam pessoas querendo ver a imagem da
Santa na parede dos fundos da fonte.
Uma mancha, mais clara do que o restante das paredes, destacava-se, e todos que ali chegavam
procuravam identificá-la.
Milhares de garrafas d’água, que se dizia terem o poder da cura, eram levadas para casa. As notícias
de milagres alcançados eram propagadas não só pelas pessoas, como até pela imprensa da época. Carros,
caminhões e trens especiais traziam romeiros de outras cidades e que procuravam a cura através das águas
da Santa da Laranjeira.
Flores, objetos pessoais, documentos, fitas, fotografias e placas de agradecimento, deixados pelos
romeiros cobriam o frontão da Fonte.
A tripulação do navio “Lídia M”, em agradecimento a uma graça recebida num momento de perigo
de sua embarcação, instalou lâmpadas coloridas na “Fonte da Laranjeira”
Rezas e terços eram conduzidos pelos mais devotos e assíduos do lugar, que também cuidavam da
limpeza, dos pequenos reparos e da construção de uma passarela para melhorar o acesso à Santa.
A Igreja, cautelosa, não se manifestou sobre o assunto.
O tempo foi passando. O entusiasmo e a euforia dos primeiros tempos foram esmorecendo. As
romarias de fora da cidade e mesmo as pessoas daqui, foram espaçando suas visitas ao local. As idas à Santa
da Laranjeira, aos poucos, foram diminuindo até cessarem completamente.
Desse tempo da “Santa” e dos milagres a ela atribuídos, restam algumas placas de agradecimentos
em sua parede exterior.

Nota: Em 2011, após as chuvas que castigaram Antonina, o Bairro da Laranjeira ficou interditado pela Defesa
Civil do Estado.

Antonina, abril de 2018
Iza Maria Vieira Azim
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O alto da Matriz serve como mirante natural do casario da cidade à beira mar, da Baia de Antonina,
e do anel verde formado pela vegetação exuberante que contorna esse maravilhoso cenário.
Não existe, com certeza, alguém que tivesse o privilégio de ali estar com uma máquina fotográfica,
que deixasse de registrar a imagem desta vista deslumbrante. O Morro do Feiticeiro ao fundo faz parte
integrante desse conjunto.
“O morro do Feiticeiro é uma cadeia de morros que circunda parte da baia de Antonina, desde o
Morro Grande até a Ilha Ponta Grossa. Ele é uma ramificação da Cordilheira marítima e serve de espigão
divisório entre a Baia de Antonina e a Baia de Guaraqueçaba (Baia Laranjeira)”
Além da imponência de sua beleza natural, o Feiticeiro é respeitado e consultado pelos capelistas
diariamente. Se o antoninense está em alguma parte da cidade onde possa visualizá-lo, faz sempre sua
consulta particular: Há alguma nuvem tocando parte do morro? O morro todo está coberto de nuvens? O
morro está limpinho, sem nuvens?
Faz parte da vida capelista:
- O Morro do Feiticeiro está coberto de nuvens - diz-se: ““ele” colocou a capa vai chover logo!”
- Apenas o cume do Feiticeiro está coberto - arrisca-se: “vai chover um pouco, mas logo passará, pois
ele só está de chapéu!”
- O morro está limpinho, sem nuvens – confiantes, exclama-se: “é tempo bom, muito bom!”

Sempre nos ajudando a acertar as idas e vindas do tempo, o nosso velho e bom Feiticeiro continuará
por muito tempo ainda, a ser o Barômetro e o Termômetro de nossa Antonina.

Antonina, abril de 2018
Iza Maria Vieira Azim
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85

Aguinaldo nasceu em 1914, em Alagoas. Era um jovem muito pobre, com uma grave deficiência nos
braços e pernas, além de possuir uma saúde muito frágil. Sem perspectiva de um futuro melhor, resolveu
embarcar clandestinamente em um navio, vindo parar na cidade de Paranaguá.
Sem família e sem recursos, sobrevivia com os trocados que ganhava engraxando os sapatos de
caridosas pessoas que faziam vistas grossas ao serviço mal feito, devido aos seus braços atrofiados.
Conta-se que, por causa de sua deficiência, Aguinaldo mal conseguia tirar o pó dos sapatos de seus
fregueses.
Todos os dias Aguinaldo estava no mesmo ponto da Praça Fernando Amaro. Um dia, o rapaz
desapareceu, ninguém sabia de seu paradeiro.
Um bom tempo se passou até que o moço reapareceu. Estava diferente quase irreconhecível, deixara
crescer o cabelo e a barba, não usava mais muletas e seus braços possuíam mobilidade satisfatória.
Aguinaldo contou aos surpresos amigos que, os dias em que estivera desaparecido, estava em seu
casebre, na Costeira. Lá recebeu a visita de Nossa Senhora, que apareceu envolvida numa grande luz. A Santa
lhe ajudara a levantar de seu colchão e o fizera andar sozinho, sem muletas, e que não tivera nenhuma
dificuldade.
Feliz, Aguinaldo compreendeu que fora agraciado por Nossa Senhora com um milagre, livrando-o de
sua deficiência. Compreendia também que daquele momento em diante teria uma grande missão a cumprir:
aliviar o sofrimento das pessoas.
O frágil Aguinaldo dera lugar ao “Profeta Aguinaldo”, que passou a atrair centenas de pessoas à sua
humilde casa, onde se realizavam curas espirituais e físicas. Essa popularidade, porém, também atraiu a
desconfiança e o ciúme da classe médica da cidade que o acusava de charlatanismo. A pressão foi tão grande,
que o Profeta, ameaçado de prisão, viajou para Antonina.
Aguinaldo ficou muito magoado com Paranaguá, e sua tristeza com essa cidade sempre era lembrada
e repetida até seus últimos dias. Falava sempre sobre o castigo que a cidade sofreria: “Um grande peixe, cuja
cabeça está em frente à Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Antonina e as duas caudas, em frente à Igreja
de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, se encontra adormecido, mas quando acordar, revolverá o mar
que inundará todo o litoral e arrasará Paranaguá. Mas a padroeira de Antonina o afugentará, salvando toda
a cidade e o afugentando para fora da Barra quando desparecerá para sempre”.
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Tão logo chegou à Antonina, hospedado na casa de amigos, no centro da cidade, as romarias se
formaram. As pessoas queriam recorrer ao misterioso poder emanado das mãos e das águas abençoadas do
Profeta. Milagres e curas vinham se sucedendo e a cada relato desses, mais aumentavam as filas dos devotos.
O jornal de Antonina publicou, em sua edição do dia 12 de junho de 1933, relatos de algumas dessas
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curas.
Em Antonina também, o Profeta foi alvo de algumas contrariedades, devido ao tumulto causado
pelas filas de devotos. Foi solicitado então que ele se estabelecesse fora do centro da cidade, podendo assim
permanecer no Município.
Hospedou-se em casa de amigos no Itapema de Baixo, onde tranquilamente pôde prosseguir sua
Missão, realizando prodígios e presságios.
Alguns anos atrás, pessoas deram seu testemunho: “aqueles que iam até o Profeta para serem
atendidas, levavam um litro branco cheio de água. Na hora que o profeta Aguinaldo, estendendo as mãos
abençoava os presentes, o líquido de todos os litros começava a borbulhar, como se tivesse gás, cessando
tudo quando Aguinaldo parava de falar.”
Repentinamente, o Profeta adoeceu e, no dia 21 de junho de 1933, com apenas 19 anos, morreu.
Seus devotos e seguidores, surpresos e tristes, olhavam aquele rosto sereno e aquele corpo franzino
e sem vida, vestido com uma simples túnica branca, e custavam a acreditar que o Profeta Aguinaldo estava
morto. Entretanto, a história de sua vida ainda é repetida através das gerações. Hoje, 85 anos se passaram,
mas ainda podemos encontrar cópias de suas fotografias guardadas por muitas famílias. Sua lembrança
resiste ao tempo.
O enterro do Profeta Aguinaldo, um dos maiores já vistos em Antonina, reuniu cerca de 5.000
pessoas, muitas vindas das cidades vizinhas. Dizem que o caixão carregado pelos devotos permaneceu com
a cabeceira levantada o tempo todo para que todos pudessem contemplá-lo pela última vez.
Aguinaldo foi sepultado ao lado do Cruzeiro do Cemitério São Manoel, no Batel.

Antonina, abril de 2018
Iza Maria Vieira Azim
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3.

ATRATIVOS NATURAIS
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3.1. Baia de Antonina

Compreendendo boa parte da porção leste do município, a
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baía de Antonina é uma subdivisão da baía de Paranaguá e faz parte
do complexo estuarino-lagunar Paranguá-Guaraqueçaba-Cananéia.
Outrora conhecida como Guarapirocaba -- que em tupi significa
‘enseada de peixes e aves’, é uma região de beleza exuberante
beirando os maciços da Serra do Mar, ponteada por várias ilhas e
onde deságuam diversos rios, tais como o Rio Cachoeira (ilha do
Corisco) e o Nhundiaquara (ilha do Teixeira). A região está sujeita ao regime de marés, por vezes deixando à
mostra seus inúmeros baixios e rochedos. Não raro se vê pescadores nativos com suas frágeis “canoas-deum-pau” a desafiar o mar, compondo um belo cenário do homem convivendo com a natureza.
É nesta região onde o Oceano Atlântico penetra mais fundo em todo o continente americano,
chegando bem próximo das encostas da Serra do Mar.
A baía também oferece aos amantes da pesca amadora uma excelente opção de diversão.
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3.2. Floresta Atlântica
A Floresta Atlântica (ou Mata Atlântica), que se estendia
do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ao longo do litoral,
com aproximadamente 1,3 milhão de quilômetros quadrados,
está reduzida a apenas 10% de sua área original e ocupa o terceiro
lugar na lista das florestas tropicais mais ameaçadas do planeta.
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Este tipo de floresta abriga mais de 2.500 espécies
florestais, como por exemplo a figueira, canela-fogo, palmito,
embaúba e xaxim; e animais raros como o bugio, jacutinga, veado-mateiro, coati, tucanos, papagaios, pacas
e até mesmo a onça pintada.

Calcula-se que mais de 10% das espécies ameaçadas de extinção da fauna brasileira vivem nesta
região. Porém, o perigo da extinção não ameaça apenas as espécies mais raras, pois algumas árvores muito
comuns, como o palmito e o xaxim estão reduzindo a sua presença na floresta devido à ação do homem.
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3.3. Manguezais
São matas que se desenvolvem em solos lodosos ou arenosos,
cobertos pela água salgada pelas marés cheias, principalmente em
regiões abrigadas.
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Associada com as árvores ou solos dos manguezais
desenvolve-se uma fauna muito especializada, formada
principalmente por caranguejos, camarões e ostras. Muitos desses
animais passam toda sua vida no próprio manguezal, como os
caranguejos e as ostras. Outros se utilizam dele apenas durante sua fase jovem ou procuram ali refúgio e
alimentos, como as tainhas e muitas aves marinhas.

Além de verdadeiros berçários naturais, os manguezais também funcionam como verdadeiros
quebra-mares, protegendo os campos e as cidades contra a erosão marinha ou as enchentes dos rios,
diminuindo a força das correntes e evitando o assoreamento dos portos e regiões costeiras.
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3.4. Pico Paraná
No Parque Estadual Pico Paraná está o ponto mais alto do Sul
do País, com 1.877,39 metros acima do nível do mar. O parque e suas
redondezas, formadas pela Serra Ibitiraquire e por montanhas
encravadas no trecho de floresta atlântica mais bem conservado do
Brasil, é um dos locais favoritos para quem pratica montanhismo e
turismo de aventura.
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São quatro mil hectares localizados entre os municípios de
Antonina e Campina Grande do Sul. Sua área faz divisa com duas outras
Unidades de Conservação estaduais. Ao sul está o Parque da Graciosa e
ao norte o Parque Roberto Ribas Lange.

PARQUE ESTADUAL PICO DO PARANÁ - Como chegar - Pela BR 116, passando o posto Tio Doca, entra
à direita na ponte do rio Tucum. Siga uns 6 quilômetros até a Fazenda Pico Paraná ou Fazenda Rio das Pedras,
que estão no final da estrada e onde começa a trilha de acesso ao parque.
Telefone: (41) 3213-3776

Dicas de segurança:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evite andar em grupo muito grande ou sozinho; grupos menores são mais seguros e proveitosos;
Sempre andar com cuidado, evitando acidentes com animais selvagens ou insetos; cobras,
aranhas e lagartas provocam acidentes graves;
Avalie seu condicionamento físico antes de iniciar o passeio. Consulte as distâncias e os graus de
dificuldade;
Escolha sempre as primeiras horas da manhã para iniciar o seu passeio;
Levar sempre na mochila uma lanterna bem como pilhas de reserva;
Tomar cuidados com precipícios, cachoeiras e travessias de rios;
Sempre avise amigos ou familiares do seu destino e roteiro. Isso ajuda muito em caso de buscas
e apoio;
Não destrua sinais ou outras marcações de trilhas. São fundamentais para a segurança dos
visitantes;
Evite sair das trilhas principais para não correr o risco de se perder. No caso de se achar perdido,
pare e aguarde socorro, pois procurar a saída pode levá-lo ainda mais longe;
Leve agasalho reserva, estojo de primeiros socorros, repelente, protetor solar, água e alimentos
leves (barras de cereal, sanduíches naturais, sucos, frutas entre outras opções pessoais);
Não polua represas, rios e riachos com bronzeadores, protetores solares, sabonete ou xampu;
Não lave louça, talheres, roupas, entre outras coisas com detergentes;
Evite coletar plantas, pedras, artefatos arqueológicos, entre outros, deixando tudo como está;
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•
•
•
•
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•

Recolha todo seu lixo, assim o local fica limpo para os próximos visitantes e não causa danos ao
meio ambiente e à fauna local;
Faça silêncio o maior tempo possível. Os ruídos afastam a fauna que você poderia observar;
Margens de rios e cursos de água são de preservação permanente, portanto conserve-as intactas;
Deixe no ambiente o que é da natureza do local: animais, flores, rochas, frutos e sementes. Para
sua recordação, tire fotografias;
Não alimente os animais. Dieta de bicho não é igual à dos humanos
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3.5. Ponta da Pita / Prainha
Batizada com o nome de uma planta existente no litoral,
utilizada pelos pescadores para a confecção de boias para suas redes
de pesca, a Ponta da Pita é uma formação rochosa que avança para
dentro da baia de Antonina. Situada numa região onde as águas do
Oceano Atlântico encontram as encostas da Serra do Mar, onde se
pode pescar, apreciar sua grande beleza paisagística, e usufruir dos
bares e restaurantes existentes no local.
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O local também há restos de um sambaqui, um sítio
arqueológico em que podem ser encontrados restos de conchas e
cascas de ostras, vestígios da vida pré-histórica dos antigos habitantes da região.

Instituto A Mudança que Queremos

contato@iamuque.org.br

www.iamuque.org.br

Inventário Turístico Expandido – Atrativos Culturais e Naturais
3.6. Rio Cacatu
Com leito arenoso e água límpida, o rio Cacatu é um dos
melhores locais de Antonina para se refrescar, fazer um churrasco
com amigos e curtir a natureza.
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O local conta com churrasqueiras, mesas e bancos,
lanchonete e sanitários, quadras de vôlei, quadra de futebol,
piscinas com toboágua e chalés.

3.7. Rio Cachoeira
O Rio Cachoeira nasce na Serra do Ibitiraquire e desemboca na
baia de Antonina. Típico rio de serra, tem muitas pedras e águas
transparentes, cercado por uma paisagem belíssima, de onde se é
possível avistar o Pico Paraná. Em seu trajeto para o mar, apresenta
trechos de corredeiras, propícios para a prática de rafting

3.8. Rio do Nunes
Com leito revestido de pedregulhos e água límpida, o rio do
Nunes apresenta uma agradável praia fluvial, em áreas gramadas e
arborizadas, usadas para acampamentos, possuindo mesas, bancos,
churrasqueiras, bar e sanitários.
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NOTA: Os preciosos relatos da Professora Samara Pereira Pazzinato, do Sr. Enzo Nicastro, do Sr. João Moreira
da Cruz (através de seu neto Marlon Moreira da Cruz), enriqueceram as “10 Lendas de Antonina”
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