




PLANTA DA CIDADE 



COLE9AO DE MONOGRAFIAS N.• 534 

TORRES 
RIO GRANDE DO SUL 

• 
A SPECTOS FiSICOS 

Area: 973 km 2 ; altitude da sede: 6 m; 
temperaturas em oc : mdxima, 34,6; mini
ma, 3,6; precipita()cio pluviometrica anual, 

• 1.195,5 mm ( 1970) . 

POPULA9AO 

41.231 habitantes ( Censo Demogrtijico d e 
1970 ) ; densidade demogr~ifica: 42,38 habi-

e tantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MI COS 

• 

78 estabelecimentos industriais, 2 do co 
m ercia atacadista, 546 do varejista, 100 
mistos e 74 de presta96.o de servi9os; 4.660 
estabelecimentos rurais (Censo) ; 2 agen
cias banccirias e 1 da Caixa Economica 
Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS 

• 

114 unidades escolares de ensino primcirio 
geral, 4 estabelecimentos de ensino medio, 
2 de ensino pre-primcirio ; 1 biblioteca, 2 
livrarias, 1 tipograjia, 1 esta9do radiodi
jusora; 3 cinemas, 1 museu e 15 associa-
96es desportivo-recreativas . 

ASPECTOS URBANOS 

45 ruas, 14 avenidas, 5 pra()as, 23 praias, 
3 outros logradouros; 3.950 predios, 2.288 
liga96es eletricas domici!iares, 765 tacos 
de ilumina9tio publica; 24 hoteis, 4 pen
soes, 15 restaurantes, 29 bares e bote-

• quins. 

ASSIST£NCIA MEDI CA 

• 
VEiCULOS 

2 hospitais com 146 leitos, 1 posto de sau
de, 1 pronto-socorro ; 7 medicos, 4 den
tistas, 5 farmaceuticos, 4 enjermeiros; 10 
farmcicias e drogarias . 

R egistrados (na Pre jeitura Municipal em 
1970) : 298 autom6veis e jipes, 6 6nibus, 
229 caminhoes, 149 camionetas, 60 jurgoes 

e e 11 veiculos nao especijicados. 

FlNAN9AS 

Or9amento municipal para 1971 (mil/toes 
de cruzeiros) - receita prevista e despesa 
jixada : 1,7. 

REPRESENTA9AO POLiTI CA 

9 v ereadores. 
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A CIDADE de Torres e urn dos mais antigos nucleos 
populacionais do Rio Grande do Sul. Omitidas as 
diversas incurs6es anteriores na regiao, o inicio do 
povoamento data de 1809, ano em que Dom Diogo 
de Souza, primeiro Capitao-m6r da Capitania do 
Rio Grande de Sao Pedro, decidiu criar uma guarni
gao militar nessas terras, que integravam o Muni
cipio de Santo Antonio da Patrulha, criado em 27 
de abril de 1809, e urn dos quatro mais antigos do 
Estado, juntamente com Rio Grande, Porto Alegre 
e Rio Pardo. Essa guarnigao instalou-se nas proxi
midades da atual divisa norte com Santa Catarina, 
no local onde hoje se encontra a Cidade de Torres. 

0 povoamento teve comego sob os auspicios do 
alferes Manoel Ferreira Porto, que comandava a 
fortaleza em 1814. Alguns penitenciarios foram re
colhidos ao forte e, mais tarde, em 1824, construi
ram a igreja de Sao Domingos, Padroeiro do povoado 
nascente. 

Jose Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de 
Sao Leopoldo, primeiro presidente da Provincia de 
Sao Pedro, teve ideia de fundar, em fins de 1825 ou 
inicio de 1826. mais urn nucleo colonial alemao. A 
primeira colonia alema, de Sao Leopoldo, tivera pie
no exito, mas fracassara o nucleo das Miss6es , antes 
mesmo de ser concretizado. Fernandes Pinheiro nao 
teve tempo de executar esse projeto, cabendo a seu 
substitute, Visconde de Camamu, realiza-lo. 

Em outubro de 1826, foram transferidos alguns 
imigrantes alemaes de Sao Leopoldo para Torres. 0 
coronel Francisco de Paula Soares, que comandava 
o presidio, dotado de novas instalag6es desde 1824, 
dividiu os 383 colonos, colocando os cat6licos junto 
ao proprio presidio e os protestante.s, com seu pastor 
e medico, em local oito leguas distante. 

Junto ao rio Tres Forquilhas, instalaram-se estes 
em terreno situado nas abas da encosta do planalto, 
onde prosperaram com suas plantag6es de cana-de
agucar, banana, tabaco, arroz, mandioca, cafe e 
algodao. Os cat6licos foram deslocados inicialmen
te para a estrada de Mampituba, depois para as 
proximidades do rio Verde e finalmente para os ter
renos devolutos situados entre as lagoas do Morro 
do Forno e do Jacare. 

Em 1830, a populagao de Torres era de 1. 200 
habitantes, entre os quais 401 colonos alemaes. 

Iniciada a Revolugao Farroupilha, em 1835, no 
ano seguinte Torres entrou na !uta. Nessa ocasiao, 
o capitao legalista Francisco Pinto Bandeira surpre
endeu uma guarnigao farroupilha que ocupara a Vila 
e aprisionou-a, tomando-lhe armamento e munigao . 
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Em 1884, apos vibrante campanha abolicionis
ta, o Tenente-Coronel Manoel Fortunato de Souza 
declarou livre a vila de Torres. 

Por ocasiao da Revolugao Federalista de 1893, o 
General Arthur Oscar esteve em Torres, com o ob
jetivo de perseguir a coluna revolucionaria Gumer
cindo e Salgado, contanto para isso com um contin
gente de mil homens. 

0 Municipio tira seu nome de tres rochedos ba
salticos que se erguem a beira-mar e sao conheci
dos como Torres do Norte, do Centro e do Sul. 

Forma~ao Administrativa -------• 
A FREGUESIA de Sao Domingos das Torres, 28.a da 
Provincia, foi criada em 20 de dezembro de 1837, por 
forga da Lei provincial n.0 13. Seu desenvolvimen
to determinou a criagao do Municipio de Sao Do
mingos das Torres, com territorio desmembrado do 
de Conceigao do Arroio, por Lei provincial n .0 1.152, 
de 21 de maio de 1878. A mesma lei elevou a sede 
municipal a categoria de vila, ocorrendo a insta
lagao a 22 de fevereiro de 1879. 

Em 1887, porem, foi o Municipio extinto, sua 
sede perdeu a condigao de vila e o territorio voltou 
a pertencer a Conceigao do Arroio . 

0 Decreto estadual n.0 62, de 22 de janeiro de 
1890, do entao recente Governo Republicano, res
tam·ou o Municipio, cuj a reinstalagao se verificou a 
8 do mes seguinte, quando se reabriu a Camara 
Municipal. 

0 Ato municipal qe 26 de setembro de 1892 re
fere-se tambem a criagao do distrito sede do Mu
nicipio de Torres. Na Divisao Administrativa de 
1911 e nos quadros de apuragao do :?..2censeamento 
Geral de 1920, o Municipio e apresentado com 3 dis
tritos: Torres , Tres Forquilhas e Gloria. 

Em 1933, segundo o quadro da Divisao Adminis
trativa desse ano, o Municipio se subdividia em 4 
distritos: Torres, Tr,es Forquilhas, Nossa Senhora 
da Gloria e Colonia Julio de Castilhos. Assim per
maneceu por ocasiao das divis6es territoriais de 1936 
e 1937 ; da mesma forma figurou no anexo ao De
creta estadual n.0 7 . 199, de 31 de margo de 1938, no
tando-se que nesses quadro.s os 2 ultimos distritos 
se chamavam Gloria e Julio de Castilhos, e que a 
sede do de Julio de Castilhos nao possuia categoria 
de vila. 

Na Divisao Territorial vigente para o qtiinqtie
nio 1939-1943, o Municipio continuou com 4 distri
tos: Torres, Morro Azul (ex-Julio de Castilhos), Tres 
Irmaos (ex-Tres Forquilhas) e Rio Verde. 

Pela Divisao Territorial referente ao qtiinqtienio 
1945-1948, o Municipio continuava com quatro dis
tritos: Torres, Guananazes (ex-Tres Irmaos), Pira
taba (ex-Rio Verde) e Morro Azul, situagao que per-
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Prefeitur a M u n icipal 

maneceu ate 1960 quando, em nova divisao territo
rial, figurou com os distritos de Torres, Guanana
zes, Morro Azul, Pirataba, Rua Nova, Sao Pedro de 
Alcantara e Tres Cachoeiras. 

Na Divisao Territorial de 1963, continuou com 
o mesmo numero de distritos, apenas com dais to
ponimos mudados : Pirataba passou a chamar-se 
Gloria e Guananazes retomou a antiga denomina
<;ao de Tres Forquilhas . Esta e a situa<;ao atual. 

Forma~oo Judicia ria ---------
ToRREs e sede de Comarca de l.a entrancia. 0 jui
zado consta de uma Vara, com urn juiz titular e 
urn promotor publico. No foro local militam 9 
advogados . 

INTEGRANTE da Microrregiao do Li.toral Setentrio
nal do Rio Grande do Sul, da qual, com seus 973 km', 
ocupa 18,7% da area total, Torres limita-se ao Nor
te com o Estado de Santa Catarina ; ao Sui , com 
o Municipio de Osorio; a Leste , com o Oceano Atlan
tica, e a Oeste, com os municipios de Sao Francisco 
de Paula e Osorio . 

A Cidade esta apenas a 6 metros de altitude ; 
dista 163 km, em linha reta, da Capital do Estado. 
Sua posi<;ao geografica e determinada. pelas se-
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guintes coordenadas: 29°20'28" de latitude Sui e 
49°43'39" de longitude W. Gr . · · 

0 Municipio apresenta, entre o Atlantico e a la
goa Itapeva, regular extensao de campos de cria
<;ao, com belas varzeas. Do Iado leste, na costa do 
mar, observa-se extensa faixa de terreno arenoso. 
0 \mico abrigo ai existente consiste nos tres ro
chedos conhecidos pelos nomes de Torre do Norte, 
do Centro e do Sui. Para o interior, depara-se a 
forma<;ao do planalto basaltico rio-grandense. 

Entre os rios destacam-se: o da Roc;a da Es
tancia, o da Gloria, o Verde, o Mampituba, o Tres 
Forquilhas, o Jundia, o Monteiro, o do Forno, o 
das Pacas, o do Pinto, o Pedra Branca, o Cardoso, 
o Morro Azul e o dos Negros; entre os arroios, o de 
Dentro, o da Barata, o Barreiro, o Retiro, o Laran
jeiras e o Bonito ; entre as lagoas, a Itapeva, a 
Jacare e a do Forno; alem desses acidentes, ha que 
citar o canal Taraba e a barr a do Quirino. 

0 relevo orografico apresenta as serras Geral, 
Cavalinho, Pedra Branca, do Costao e os morros do 
Forno, Josafat e do Capitao. 

Piscosas tanto as aguas oceanicas como as in
ternas. A palha de butia, com a qual se fabrica a 
crina, representa a principal riqueza vegetal. 

Clima tipico da regiao, com temperaturas que 
oscilam entre 34,6 e 3,6 graus centigrados. 

Chove principalmente nos meses de marc;o, abril 
e outubro. Em 1970, a precipitac;ao pluviometrica 
atingiu a 1.195,5 mm. 

Cach oeira d e Ped r a B r anca 
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0 CENSO de 1970 contou 41.615 pessoas ou seja. 
25,3% da popula\!ao total da Microrregiao (Litoral 
Setentrional do Rio Grande do Sul) , na qual ocupa 
o 3.0 Iugar entre os municipios mais populosos. Nos 
4 ultimos Recenseamentos Gerais do Brasil, Torres 
apresentou os seguintes efetivos demograticos: 

RECENSEAMENTOS 
1940 
1950 
1960 
1970 

POPULAQAO 
6 224 

30 853 
35 389 
41 615 

A popula\!aO residente em 1970 estava assim dis
tribuida : 

MU:\TCi PIO 
E DISTJUTOS 

Torres .. 

6 

Torres . . 
Glrlria .. 
l\i:orro Azul. . 
Hua :\'ova . 
Sao Pedro de Alcantara . 
Trcs Cachoriras . . .. 
Tres For<Ju ilhas . 

POPULA('ilO RESIDE.:fTE 

Total Quadro Quadrv 
urbano rural 

41 231 8 201 33 ( 30 

12 643 6 002 6 641 
4 456 3SO 4 076 
5 839 139 5 700 
5 31l l 259 5 102 
4 362 427 3 935 
4 196 GOO 3 59fi 
4 374 :394 3 980 

Vista parcia l da Ci dad e 



Agricultura ------------· 
! 1 PRonugli.o agricola, em 1969, alcan<;ou o valor de 
Cr$ 42,6 milh6es para uma area cultivada de 
15.996 ha. 

A seguir, t abela discriminativa: 

PRODUTOS 
VALOR 

Cr$ l 000 I % so br~ 
o total 

Banana. 
Abacaxi .. 
Arroz . . 
Furno. 
Cana-de-a9ucar .. 
Feij iio 
Outros .. 

TOTAL 

36 400 
I 728 
l 075 

910 
561 
515 

I 366 

~2 555 

85 ~5 
4,1 
2,5 
2,1 
1,3 
1,2 
3,3 

100,0 

A banana, como produto de maior destaque , re
presentou 85,5% desse valor. Os restantes 14,5% 
compreendiam abacaxi, arroz, fumo, cana-de-a<;ucar, 
feijao , e alguns outros . 
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De 1968 para 1969, o crescimento quanta ao va
lor foi de 62,3 %. Essa diferenga se deve, indubita
velmente, ao incremento na produc;;ao de bananas 
que, em 1969 (32. 000 . 000 cachos), foi cerca de 
53,8% superior a de 1968 (20 . 800.000 cachos) . 

Segundo publicac;;ao do Departamento Estadual 
de Estatistica do Rio Grande do Sui a produc;;lio de 
bananas, em Torres, em 1970, foi tambem, de 
32.000.000 de cachos (89,4% da prodw;lio do Estado) , 
no valor de Cr$ 64,0 milh6es (90,4 % do valor da 
produgao do Estado). Os 9. 693 ha em que foram 
cultivados cobriram 73,2 % da area estadual desti
nada a banana, naquele ano. Produziram-se, ainda , 
9.840.000 abacaxis, no valor de Cr$ 2,0 milh6es, cul
tivados em 820 ha. 

Produ~ao Extrativa Vegetal -----
A EXTRA<;:li.o vegetal, em 1970, carreou Cr$ 851,2 mi
lhares para Torres, provenientes de 48,6 toneladas de 
butia , 85,9 mil m" de lenha e taros de madeira e 27,0 
t de carvao vegetal. A produgao de lenha e toros 
abrangeu quase a totalidade do valor (97 ,6% ) , res
tando 1,4% para o butia (crina vegetal) e 1,0% para 
o carvao vegetal. 

Ha no Municipio urn escrit6rio do Servigo de 
Extensao Rural (ASCAR) e dois agr6nomos no exer
cicio da profisslio . 

Pecuaria --------------· 
0 EFETIVO dos rebanhos, em 1969, era de 60.262 
cabegas, no valor de Cr$ 6,9 milh6es. Os bovinos, 
representavam 51 ,0% do valor total ; logo ap6s, 
avaliados em Cr$ 2,7 milh6es, ou seja, 38,8 % da
quele valor, figuravam os suinos. Os restantes 10,2 %, 
eram atribuidos aos eqiiinos, asininos, muares, ovi
nos e caprinos. 

Em confronto com os dados do ano anterior, 
houve incremento de 20,0 % no valor do rebanho e de 
8,0% no numero de cabec;;as existentes. 

A produ<;ao de Ieite atingiu 1.050 . 000 litros, no 
valor de Cr$ 420,0 milhares; a de manteiga, 3,2 t , e 
Cr$ 11,4 milhares, e a de Iii, 8,7 t e Cr$ 52 ,3 mi
lhares . 

Segundo o Censo Agropecuario de 1970, havia 
no Municipio, 4 . 660 estabelecimentos rurais, ocu
pando 13.345 pessoas; o numero de tratores eleva
va-se a 78. Os efetivos de bovinos e suinos atingiam 
respectivamente a 26.803 e 15.271 cabegas, enquanto 
o plantel avicola chegava a 128.068 galinaceos. 

Ha urn veterinario. 
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Gado Abatido -----------
EM 1969, foram abatidos 2 . 681 bovinos, 1. 789 sui
nos, 1. 075 caprinos e 212 ovinos. A prodw;ao de 747 
toneladas de derivados, no valor de Cr$ 1.513,0 mi
lhares, constituiu-se de carne verde de bovina, com 
533 t e 77,0% do aludido valor; toucinho fresco, com 
130 t e 8,6%; carne verde de suino, com 123 t e 
8,1%; e carne verde de caprino, com 38 t e 2,5%. 

Pesca ............................ ... 

A coLONIA de Pesca Z-7, em 1970, contava com 480 
pescadores, todos brasileiros, 90 embarcag6es a re
mo e 10 a motor com capacidade total para 100 tone
ladas. Em 31 de dezembro, os utensilios de pesca 
consistiam em 4 redes de arrasto, 120 de espera, 4.000 
espinheis e 500 tarrafas. 

A produgao do pescado alcangou 679 t , no valor 
de Cr$ 766,0 milhares. · 

Compunha-se principalmente de enchova, tai
nha, cagao, miraguaia e bagre, que contribuiram 
com 81,4% para o valor. 

A pesca nao colonizada, se dedicavam, em 1970, 
377 pescadores (22 menores de 18 anos) , que pos
suiam 5 canoas, com capacidade total de 2 tonela
das. Utilizavam 6 redes (3 de arrasto e 3 de espera) , 
360 espinheis, 360 tarrafas e 230 carretilhas. 
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A produ~ao foi de 146,2 t (23,4 t de agua dace), 
no valor de Cr$ 133,3 milhares (Cr$ 19,9 milhares re
lativos ao pescado de agua doce). Quanto ao volume, 
preponderava o papa-terra. 

Comercio 
0 NUMERO de estabelecimentos comerciais em ativi
dade, em 1970, compreendia 546 varejistas, 2 ataca
distas e 100 mistos. A exporta~ao por vias internas, 
esteve representada, principalmente, por 40 mil sa
cas de arroz, no valor de Cr$ 720,0 milhares. Com 
destino ao Uruguai e a Argentina, foram exporta
dos 57.600 cachos de banana, no valor de Cr$ 242,0 
milhares . 

Ha uma cooperativa de produ~ao . 

Presta~ao de Servi~os --------
ALEM dos hoteis e pens6es os estabelecimentos de 
presta~ao de servi~os em funcionamento, em 1970, 
compreendiam 29 bares e botequins, 16 sal6es de 
barbeiros, 15 restaurantes, 4 sal6es de cabeleireiro.s 
para senhoras e 3 boates. 

Bancos 
OPERAVAM em 1970, 2 agencias bancarias: a do Ban
co do Estado do Rio Grande do Sui e a do Banco In
dustrial e Comercial do Sul; e ainda uma da Caixa 
Econ6mica Federal, alem de uma cooperativa de 
credito. 

Em 31 de dezembro de 1968, eram os seguintes 
os saldos das princi.!Jais contas bancarias, em milha
res de cruzeiros: caixa - 73; emprestimos - 645 ; 
depositos a vista e a curto prazo - 543; depositos 
a medio prazo - 87. 

Transportes ------------
A RODOVIA federal BR-101 , asfaltada, corta o Muni
cipio, que disp6e ainda de uma rede de estradas mu
nicipais. 

Urn campo de pouso com pista de 700 x 600m, 
piso de saibro, registra born movimento na epoca 
de veraneio. Nos meses de janeiro e fevereiro ha li
nha regular da Unesul Transportes Aereos. E utili
zado tambem por aeronaves de pequeno porte, ge
ralmente de propriedade particular. 

A liga~ao rodoviaria com outras cidades, em 6ni
bus de varias empresas, tern a seguinte dura~ao me
dia: Porto Alegre, 5,00 h; Florian6polis-SC, 4,35 h; 
Curitiba-PR, 9,00 h ; Sao Paulo-SP, 18,00 h ; Brasi-
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lia-DF, 41,30 h ; Osorio, 1,45 h; Tramandai, 1,20 h ; 
Santo Antonio, 2,10 h; Caxias do Sul, pela serra, 
2,50 h; Sao Francisco de Paula, 2,20 h e Araran
gua-SC, 0,55 h . 

As linhas regulares de transporte sao mantidas 
pelas seguintes empresas, com sede em outras lo
calidades: Santo Anjo da Guarda, Sao Crist6vao, 
Uniao de Transportes, Mampituba, Unesul e Trans
porte Caxiense. 

Em 1970, havia 753 veiculos motorizados regis
trados na Prefeitura: 298 autom6veis e jipes, 229 
caminh6es, 149 camionetas, 60 furg6es, 6 6nibus e 
11 nao especificados. 

Comunicac;oes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) 
mantem 2 agencias postais-telegraficas no Munici
pio: uma na Cidade e outra no distrito de Morro 
Azul. 

A Radio Maristela, prefixo ZYU-74, fundada em 
1958, transmite em ondas medias. Quanto a televi
sao, sao captados com nitidez os programas trans
mitidos pela TV-Piratini e pela TV-Gaucha . 

Ha 3 cabinas telef6nicas, mantidas pela Compa
nhia Rio-Grandense de Telecomunicac;6es. 
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ESPRAIADA !lOr 90 logradouros ( 45 ruas, 23 praias, 14 
avenidas, 5 pragas e 3 niio especificados), a Cidade 
de Torres pode justamente orgulhar-se de sua si
tuac;ao geografica privilegiada, de suas belezas na
turais, e ainda da obra de seus filhos, na qual se Ji
gam passado e presente. 

De.stacam-se as prac;:as Pinheiro Machado, Clau
dina Nunes Pereira, Marechal Floriano, Getulio Var
gas e Quinze de Novembro ; as avenidas Barao do 
Rio Branco, Julio de Castilhos, Silva Jardim, Beira 
Mar, Carlos Barbosa e Benjamin Constant; as ruas 
Jose A. Picoral , Julio de Castilhos, Sete de Setembro, 
Quinze de Novembro, Bento Gongalves, Saldanha da 
Gama e Joaquim Porto. 

Ha 47 logradouros pavimentados, 6 arborizados , 
52 com iluminac;ao domiciliar, 43 servidos pela re
de de abastecimento de agua e 35 pela de esgotos 
sanitarios. Existem 765 focos de iluminac;ao publica. 

Na Cidade, em 1970. era de 3. 950 o numero de 
predios, dos quais 2. 201 ligados a rede de abasteci
men to de agua, sen do 1. 483 com hidr6metros. A 
rede de esgotos sanitarios estavam ligados 1 .125 
predios. 

As ligac;6es eletricas somavam 2. 288, corrente 
de 110 volts e freqii€mcia de 50 c;s. 

Assist€mcia Medico-SanitOria 
0 MUNiciPIO disp6e de 2 hospitais gerais: o Hospital 
Nossa Senhora dos Navegantes, com 93 leitos, e o 
Hospital Dr. Paim Cruz, com 53. Ha 1 posto de sau
de e 1 de pronto-socorro. 

Mantem consult6rios em Torres, 7 medicos e 4 
dentistas; ha 5 farmaceuticos e 4 enfermeiros em 
atividade. 

0 Municipio disp6e de 10 farmacias. 

Assistencia Social 
As INSTrTurg6Es de assistencia social sao repre
sentadas pela Legiao Brasileira de AssistEmcia, pela 
Sociedade Beneficente Sao Francisco de Assis e pelo 
Lions. Este, fundado em 1961, faz parte do Distrito 
L-8 ; composto de 53 clubes, o Distrito abrange o 
litoral gaucho e extensa faixa interior, inclusive 
Porto Alegre. Por duas vezes, em 1964 e em 1971, a 
Cidade se tornou centro de conveng6es lionisticas: 
a nrimeira reunindo todos os clubes do Rio Grande 
do- Sul e a segunda, os do Distrito. 
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Igre j a Matriz S. Domingos das Torres 

Religiao -------------
A RELIGIOSIDADE da populagao de Torres se espelha 
no conj unto de 60 tem!Jlos: 53 cat6licos e 7 protes
tantes. 

Ha 8 igrejas matrizes: Sao Domingos das Torres, 
Sao Jose Operario, Imaculada Conceigao, Nossa Se
nhora da Gloria, Sao Luiz de Gonzaga, Nossa Senho
ra do Amparo, Sao Jc.se e Born Jesus de Aguape ; 
uma igreja - Santa Luzia; uma gruta - Nossa Se
nhora de Lourdes; e 43 capelas. 

Os t emplos protestantes pertencem a Comuni
dade Evangelica Luterana Sao Paulo, a Comunida
de Sao Pedro e a Igrej a Evangelic a Assembleia de 
Deus; ha 2 sal6es, ambos da Comunidade Ponto de 
Pregagao (urn em Tres Forquilhas, outro em Morro 
Azul), a Capela da Assembleia de Deus, a Igreja 
Adventista do Setimo Dia e o templo das Testemu
nhas de Jeova . 

EM 1971, havia 110 unidades escolares de ensino pri
mario nas quais lecionavam 385 profe.ssores. No ini
cio do ano letivo, matricularam-se 9.104 alunos. 
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G rupo Escolar Estadual N ossa S. da G loria 

Essas unidades eram mantidas pelas seguintes 
entidades: 28 (com 196 professores e 4. 641 alunos 
matriculados em 1971), pelo Governo do Estado; 33 
(73 professores e 1.719 alunos) , par Convenio 
DIMEP-Estado e Municipio ; 47 (107 professores e 
2. 541 alunos) , pelo Municipio ; e 2 (9 professores e 
203 alunos) par entidades particulares. 

Ensino Supletivo ----------· 
NAs quatro unidades de ensino supletivo, todas man
tidas pelo Estado, matricularam-se em 1969, 180 
alunos, sob orienta<;ao de 7 professores. 

Ensino Pre-Primario 
No MESMO ana, funcionavam ainda duas escolas de 
ensino pre-primario, sendo uma estadual com 35 alu
nos e 1 professor, e outra particular, com 62 alu
nos e 2 professores. 

Ensino Medio 
Os ESTABELECI MENTOs de ensino media existentes em 
1971 , contavam com 82 professores e 1051 alunos , 
assim distribuidos: Ginasio Industrial Professor Jus
tina A. Tietbohl, mantido pelo Estado, com 682 alu
nos e 48 professores ; Centro Educacional Siio 
Domingos, particular, com os cur.sos ginasial (139 
alunos e 13 professores) e normal (66 e 7) ; Colegio 
Comercial de Torres, particular, com 146 alunos e 
12 professores e Centro Cooperativo de Treinamento 
Agricola, par convenio estadual , federal e particular, 
com 18 alunos e 2 professores. 
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Outros C ursos 

CoM a finalidade de ensinar Artes Domesticas, o 
Clube de Maes e mantido pela Legiao Brasileira de 
Assistencia. Em 1970, matricularam-se 147 alunos 
que contaram com 9 professores. Alem desse Curso, 
funciona a Escola de Datilografia - DABDAB, com 
1 professora e 18 alunos (1970). 

Bibliotecas -------------
A BIBLIOTECA do Centro Educacional Sao Domingos 
possui cerca de 5.000 volumes. Organizada com a 
finalidade de proporcionar assistencia aos alunos 
do Centro Educacional, e freqiientada tanto por eles 
como por professores e visitantes. 

Em 1970, recebeu 2 . 750 consulentes e emprestou 
1.210 volumes. 

0 Museu do Centro Educacional Sao Domingos, 
organizado pelas Irmas professoras do Educandario, 
com a colaboragao de alunos, teve inicio em 1954. 
Em 1970 recebeu 565 visitantes. 

Ha n a Cidade 2 livrarias e 1 tipografia . 

Cinemas 
As cAsAs de diversao de Torres, em 1970, se resumiam 
nos 3 cinemas: Ronda, com 500 lugares, SAPT, com 
700 e Arroio do Sal, com 320. Os dois ultimos, porem, 
funcionam somente nos meses de janeiro e feverei
ro. A populagao dispunha de outros tipos de diver
s6es proporcionados pelas sociedades e clubes. 

Associat ivismo 
ExrsTIAM 15 associag6es recreativas e desportivas : a 
Sociedade Amigos da Praia de Torres, fundada em 
1936, com 2 . 500 associados em 1970 ; o Clube de Ca
gadores e Pescadores, fundado em 1958, com 600 
associados : o Aimore Futebol Clube, em 1960/ 300 ; 
o Clube Atlii.ntico Torrense, em 1949/ 267 ; o Esporte 
Clube Vera Cruz, em 1948/ 223 ; o Esporte Clube Mar 
Azul , em 1966/ 200 ; a Sociedade Esportiva Sao Joao, 
em 1965/ 150 ; a Sociedade Esportiva Morrinhos, 1966/ 
/ 150 ; o Gremio Esportivo Torrense, em 1949/ 120 ; o 
Esporte Clube Cruz de Malta , em 1965/ 112 ; o Flor 
da Serra Futebol Clube, em 1960/ 105 ; a Sociedade 
Esportiva e Recrea tiva Tres Cachoeiras, em 1966/ 105 ; 
o Gremio Esportivo Gaucho, em 1965/ 55; a Socie
dade Esportiva Canarinho Gaucho, em 1969/ 53 e o 
Esporte Clube Boa Uniao, em 1966/ 45. 

0 Sindicato dos Trabalhadores Rurais reline 
1. 450 associados. 
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Turismo --------------
SELEcroNAnA pela EMBRATUR como estancia bal-
nearia, Torres e cidade turistica de grande beleza. 

No Roteiro Turistico do Estado, integra o LI
TORAL, extensa costa de 622 km, que se alonga 
desde o Municipio de Torres ate o de Barra do Chui 
e se alinha entre as mais piscosas do mundo. A 
populagao cultiva s6lida tradigao de hospitalidade, 
fazendo-se notar por seus habitos, pela indumenta
ria e linguajar tipicos. 

Sao atrag6es turisticas: 

Torre do Norte, Torre do Centro e Torre do Sui 
- penedos que deram o nome ao Municipio. A Torre 
do Centro, conhecida tambem como Furna do Dia
mante, deve o nome a pedras ali encontradas, muito 
assemelhadas ao precioso mineral. A Torre do Sul 
ostenta imponente escultura natural, conhecida 
como ''Filhote da Torre Sul"; 
Ilha dos Lobos, a 1. 500 m da orla maritima e on de 
ainda se veem destrogos do cargueiro A VAt, enca
lhado em 1963; 
Ponte Pensil - sobre o rio Mampituba na divisa dos 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul ; 
Morro do Farol - onde estao o Farol da Marinha 
de Guerra eo Grupo Escolar Marcilio Dias; e.ste, du
rante o veraneio , serve de colonia de ferias , alo
jando criangas }9rocedentes de diversas cidades. No 
morro tambem se localizam o posto do Servigo de 
Meteorolo~ia e a Torre da Telefonica; 
Casa em que D . Pedro I pernoitou - resistindo a 
agao do tempo, o rustico e velho predio, com pare
des de pedra irregular e barro, ainda se mantem de 
pe. Ai, a 5 de dezembro de 1826, pernoitou o Impera
dor do Brasil. 

Sao ainda dignos de visita: a Igreja Matriz de 
Sao Domingos das Torres, construida em 1824; a 
lgreja da Irmandade da Concei<;ao, na Vila de Tres 
Forquilhas ; a Igreja de Santa Luzia, erguida em 
1960; o Centro Cooperativo de Treinamento Agrico
la de Sao Pedro de Alcantara, inaugurado em no
vembro de 1968; a Escola Estadual Rural Professor 
Hermenegildo, na Vila de Tres Forquilhas. 

As praias de Torres, famosas em todo o Pais e 
na<;6es vizinhas, sao as mais procuradas no Esta
do. Entre as principais, citam-se: a da Cal, na area 
urbana da Cidade, entre o morro do Farol e o do 
Centro; da Guarita, preferida dos surfistas, na epo
ca do veraneio, fica entre a Torre do Meio e o morro 
da Guarita ; a do Meio, proxima ao morro do Faro! , 
cern a extensao de 500 m , aproximadamente; a 
Grande, que mede cerca de 3. 000 m e e a mais mo
vimentada; a da Estrela do Mar distante da Cidade 
12 km ; a do Paraiso, 20 km; Balneario Atlantico, 
a 27 km da Cidade; Rondinha Velha, a 25 ; Rondi-
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nha Nova, separada da Velha apenas por uma rua; 
Areias Brancas, a 28; Arroio do Sal, a 31 ; Figuei
rinha, a 32 e Born Jesus, a 38 km de distancia. 

Na parte oeste da Cidade ha uma pequena !a
goa com o nome original de lagoa do Violiio, de
vida a conformac;ao que apresenta. Motivo de atra
c;ao e tambem a lagoa do Jacare, bastante piscosa e 
com bela paisagem . 

A Federac;ao Rio-Grandense de Amadores da 
da Pesca TRAP e o CCPN - Clube de Cac;adores e 
Pescadores do Nordeste promovem competic;6es (a 
primeira anualmente e o segundo· nos meses de 
junho e setembro) as quais concorrem elementos 
nao s6 do Municipio como da maioria dos Clubes 
do Estado. Tern havido participac;ao de outros Es
tados e ate mesmo do Uruguai. 

Patrocinado pela Caldas Junior e pela Ipiran
ga, o surf na epoca de veraneio, na Praia da Gua
rita, e dos mais movimentados . 

Ha competic;6es de barquinhos "Piranha" no 
rio Mampituba, organizadas pela SAPT - Sociedade 
dos Amigos da Praia de Torres. 

Lend as 
A BELA paisagem, que sugeriu a ideia de Torres, 
como designac;ao local, tambem deu margem a mui
tas hist6rias. Sao relatos de tesouros escondidos, 
bruacas atochadas de moedas do tempo de Dom 
Joao V. Epis6dios estranhos e complicados, narrados 
pelos pescadores justificam a exist€mcia desses te
souros esquecidos. E nao sao menore.s as referencias 
a piratas que, em navios pejados de canh6es, 
tripulados por homens truculentos, de roupas 
multicores, passavam ao largo, em busca de te
souros ou em fuga diante das caravelas reais . As 
"torres" e o areal que circunda a Cidade prestam-.se 
tambem a narrativas sobre navegantes que desem
barcaram e, i.solados do resto do mundo, muito antes 
que o lagunistas irrompessem no Rio Grande do 
Sul, esconderam suas riquezas nas imediag6es. 

Ha 300 Anos 
SEGUNDO urn velho pescador, formidavel tempesta
de encapelara o Atlantica. Do Sul vinha urn navio 
carregado de mercadorias e grandes baus de prata. 

/, tempestade destroc;ou-o, mas seus tripulan
tes, em frageis botes, conseguiram chegar a praia, 
onde morreram. Antes, porem, teriam escondido o 
tesouro, certamente vindo das prodigiosas minas do 
Potosi, em baixo de algumas laj es das muralhas 
naturais. 

0 espirito dos naufragos, certamente nobres de 
Espanha, continua a velar pelos haveres que as pe
dras alcantiladas ocultam . E os pescadores con tam 
que, a tardias horas, nas noites de luar, urn homen-
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zinho de roupas espalhafatosas corre pela praia e, 
chegando a certo lugar, nas imediag6es da Gua
rita, desaparece penetrando na rocha. o anao que 
some na pedra sera o genio ou espirito que vigia 
os dobr6es dos Felipes de Espanha? 

DOIS Jesuitas 
que, segundo a tradigao, numa das revolug6es (os 
pescadores dizem a paraguaia) se achavam em via
gem ,!lOr ai, traziam vigoroso jumento carregado de 
bruacas re,!lletas de moedas de ouro. Detidos pelos 
revoltosos, procuraram trocar a vida pelo ouro, o 
que nao adiantou. Os soldados que nao lhes poupa
ram as vidas foram, por sua vez .. massacrados pelos 
legalistas. E agora, em certas noitas escuras, dois 
homens de roupas pretas rondam os areais, em bus
ca de alguma coisa. Os pescadores se persignam . . . 

UM QUADRO de tijolos 

teria sido encontrado por uma velhinha, ao pene
trar no mato em busca de uma vaca que dava leite 
para seus netos. Tendo marcado o lugar, fora pro
curar o filho . 

- Um quadro de tijolos? 
- Sim, e muito velho! 
- Entao e uma sepu~tura. 
- Nao. Senultura e mais longa e menos larga. 

Aquila e urn quadrado . 
0 rapaz apanhara a pa e seguira a mae. 
Um mes depois, comprava um agougue e uma 

esplendida parelha de cavalos. Asseguram que de
sencavara um botijao cheio de moedas de prata e 
cobre. 

Esconderijos nas Muralhas 
DrzEM que ha esconderijos construidos nas mura
lhas que dao para o mar. Urn deles estaria no Mor
ro dos Conventos, na praia de Santa Catarina. "E 
uma caverna enorme, capaz de abrigar milhares de 
pessoas. Sua porta foi murada a fim de que os ini
migos do Governo nao a utilizassem. No inte
rior estariam centenas de esqueletos de homens 
sacrificados na revolugao de 1893". Hist6rias como 
essa, ha muitas em Torres. Sera que o panorama 
estimula a fantasia? 

Meios de Hospedagem 
SXo os seguintes os hoteis de Torres: Farol Hotel, 
com 152 apartamentos e 23 quartos; Grande Hotel 
Torres, com 55 apartamentos; Hotel Paraiso, com 
16 apartamentos e 52 quartos; Balneario Hotel, com 
4 apartamentos e 40 quartos; Hotel Rondinha , com 
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Grande Hotel T orres 

Faro! Hotel 

91 quartos ; Sartori, com 80; Areias Brancas, com 
67 ; Caigara, com 56 : Petr6polis, com 50 ; Kunz e 
Natal, com 42, cada urn ; Fragat a e Menguer, com 
40, cada urn ; Saara, com 38; Gongalves, com 35 ; 
Torres, com 26; Born Jesus, com 25; Elite e Mello , 
com 23, cada urn ; Estrela do Mar e Florida, com 20, 
cada urn ; Bia Hotel e italo Hotel , com 16, cada urn 
e Hotel Real, com 15. 

As pens6es sao em numero de 4: Porteira do Rio 
Grande, Recreio, com 10 cada uma ; Ouro Negro, e 
Sao Crispim, ambas com 8. 
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FuNciONAM em Torres as seguintes repartigoes pu
blicas: Exatoria Estadual, Posta de Fiscalizagao do 
ICM, Departamento de Endemias Rurais, Delegacia 
do Servigo Militar, Junta do Servigo Militar, Escri
t6rio da ASCAR, Escrit6rio da CEEE, Empresa Bra
sileira de Correios e Telegrafos, Coletoria Federal , 
Posta de Saude, Destacamento da Brigada Militar, 
Servigo de Veterinaria, Instituto Gaucho de Reforma 
Agraria CIGRA) , Estagao Meteorol6gica, Posta do 
INPS, Agencia de Estatistica do IBE, entre outras. 

Finanqas Municipais 
EM 1970, a Uniao arrecadou no Municipio Cr$ 269,0 
milhares (Cr$ 237,7 milhares de tributos) e o Es
tado Cr$ 2,8 milhoes (Cr$ 2,2 milhoes de tributos) . 

A Prefeitura Municipal arrecadou Cr$ 1 . 667,4 
milhares e realizou desoesas no valor de Cr$ 1.688,7 
milhares . - ·· 

0 orr;amento municipal aprovado para 1971 pre
viu receita de Cr$ 1,7 milhao e fixou igual despesa . 

Representaqi.io Politico 
0 LEGISLATrvo Municipal compoe-se de 9 vereadores. 
Em 1970, havia 12.577 eleitores inscritos. 

FONTES 

A S INFORMA9 6ES d ivulgadas neste traba l h o toram , em sua 
maioria, tor n ecidas p elo Agente d e Estat is tica de Torres, Darcy 
Fon seca P ianta. 

Util i zados, tam bem, dados dos arquivos d e documentacao 
municipal do IBE, da " Folha da Tarde" ( RS ) e d e diversn.• 
6rgdos do sist e1na estatis t ico nacional. 
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