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Concurso de Ajardinamento
“Águas Mornas mais bela”
A iniciativa nasceu com a proposta
de integrar comunidade e prefeitura
pela motivação com o
embelezamento paisagístico do terri-
tório municipal. Fazer com que os
visitantes e turistas se sintam moti-
vados em retornar a nossa cidade
pela beleza. Puderam participar do
concurso as residências e escolas,
estimuladas por premiações aos ven-
cedores.

Escolas Vencedoras
1 – Escola de Educação Básica

Roteiro Turístico: “Santa
Isabel:  2ª Colônia Alemã

de Santa Catarina”
No dia 07 de agosto de 2009 a
Prefeitura Municipal de Águas
Mornas, juntamente com a
Diretoria de Turismo e a Diretoria
de Cultura, inaugurou, na
localidade de Santa Isabel, o
roteiro Histórico Cultural: Santa
Isabe l - II Colônia Alemã de
Santa Catarina.
Como símbolo do roteiro, foi
usada a placa de informações
turísticas fixada no centro de
Santa Isabel. Agora os turistas
que vierem a Águas Mornas
terão uma guia local, que os
levará para conhecer os
principais atrativos, e passará
informações sobre a história da
localidade. Esse foi o primeiro
passo para tornar Águas Mornas
uma cidade organizada, pronta
para receber os turistas.

Necessita Reserva
Guia acompanha todo o tempo
Telefone da Guia: Gabriela -
9126-2473

Conselheiro Manoel Philipi – Vargem
Grande
2 – Escola Municipal Segunda Linha
3 – Escola Municipal Santa Cruz da
Figueira

Casas Vencedoras
1 – Maria Gorete Kuhnen – Santa
Cruz da Figueira
2 – Flávio Hillesheim – Fazenda
Sacramento II (Lourdes)
3 – Bonifácia Rohling Weber – Rio
Cedro

Oficinas de comidas típicas

Outra iniciativa tomada pelas diretorias de cultura e turismo, foram as oficinas
de comidas típicas da região, em parceria com as professoras Emanuelle e
Berenice do IFSC – Campus Florianópolis-continente. Estas aulas de culiná-
ria aconteceram durante o mês de novembro deste ano, na cozinha do salão
de festas da igreja de Águas Mornas (sede). No primeiro encontro, as alunas
aprenderam a preparar Wafler e Toucinho do Céu ou Kletch, em alemão; no
segundo encontro, elas aprenderam a elaborar cuca alemã, rosca de pouvilho
e santa fé; e na terceira aula, que aconteceu no dia 30 de novembro, elas
aprenderam como fazer o recheio alemão e procedimentos de higiene, conser-
vação de alimentos e técnicas de preparo.

Casa da Cultura e do Turismo
No dia 15 de outubro deste ano
inauguramos a Casa da Cultura e do
Turismo, no centro de Águas Mornas,
onde criamos um espaço interativo
para receber nossos visitantes,
quando nos procuram em busca de
informações turísticas; expor objetos
antigos, cedidos pelos moradores do
nosso Município, e também uma
galeria fotográfica de personalidades
e documentos históricos, relativos a
Águas Mornas. Entre muitas
atividades, na Casa funciona, ainda,
uma oficina de danças, flauta e
cantos. Vale lembrar que a Casa atua,
também, como parceira entre os
produtores do artesanato local, que
expõem seus produtos para a venda
consignada.

Grupo de doceiras de Rio Miguel

Em parceria com a Epagri, ajudamos a criar, na localidade de Rio Miguel, um
grupo de senhoras que resolveram se unir para resgatar a fabricação de
alguns doces e bolachas, cujas origens estavam se perdendo no tempo, por
falta de interesse e de incentivo. Todas as terças-feiras à tarde algumas
senhoras de Rio Miguel se reúnem na casa da dona Odete Sebold, para a
confecção desses doces que são vendidos na própria comunidade e também
na Casa da Cultura e do Turismo. Em breve, elas devem se mudar para a
cozinha da escola da comunidade que se encontra em processo de reforma.

Esporte

Águas Mornas: Referência no ESPORTE

- Futebol de Campo (1ª e 2ª divisão)
- Futsal (Categoria principal – vete-
rano – feminino – Sub15 – Sub13 –
Sub11 – Sub09) e Segunda divisão.
- Projeto Sou mais Esporte -
Escolinhas – Futsal , Taekwondo,
Vôlei, Xadrez
- Campeonato de dominó
- Campeonato de Xadrez
- Campeonato aberto de futsal
- Circuito catarinense de futsal
- Etapa do Moleque Bom de Bola
- Taça Águas Mornas Sub13 e Sub15
- Ciclismo (ECOTER MOUNTAIN
BIKE – CORRIDA DE
REVEZAMENTO: CAMINHOS
DA FÉ)
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