
de Socorrode Socorro

O MUNICIPIOO MUNICIPIO
Socorro, 09 de Agosto de 2002 Ano 80 N 4.229ºEDIÇÃO ESPECIAL

Fundado em 16/10/1921

Diretores: Antonio Fontana Filho - Marisa de Souza Pinto Fontana

Socorro

173173
anos

Paço Municipal foi inaugurado no dia 31 de outubro de 1936. Foto: Acervo de Tite Lomônico

Socorro nasceu
oficialmente no dia 9
de agosto de 1829,
quando foi rezada a
1ª Missa na Capela
de Nossa Senhora do
Socorro do Rio do
Peixe, data esta
registrada no Livro
do Tombo I.
O lugarejo começou
a ganhar vida ao
redor dessa capela,
onde as primeiras
casas passaram a ser
construídas, formando
um pequeno núcleo
habitacional que, ao
longo do anos, foi
ganhando nomes.
A Capela Curada do
Bairro Nossa
Senhora do Rio do
Peixe, como era
chamada em sua
criação, passou à
categoria Freguesia
(em 28/02/1938), à
Vila (em 14/01/1873),
à Termo (em
24/03/1874), à
Cidade (em
17/03/1883), à
Comarca (em
10/05/1889), à
Estância Sanitária
(em 1948) e Estância
Turística (em 1978).
Socorro está
completando 173
anos e aqui se unem
o passado e o
presente, com velhos
e conservados
casarões, da época
do ciclo do café,
convivendo em
harmonia com as
construções modernas.
O futuro é promissor.

À agricultura e
pecuária somam-se

centenas de micros,
pequenas e médias

empresas de tricot e
malha.

O turismo crescente,
em suas diferentes

modalidades - de
Compra, de Águas

Minerais, Ecológico,
Rural, Histórico e de

Esportes de
Aventura, traz para cá

um contingente
diferenciado de

público, que soma-se
aos  visitantes de

mais de 5 mil
chácaras de recreio.
Socorro é tradição e
progresso, sem perder

a característica de
cidade pequena, com

um povo amigo e
hospitaleiro.

Nas próximas
páginas a professora

Elza Martha Fontana
faz um levantamento

da história política de
nossa cidade.

Na última página
estaremos

lembrando as Festas
de Agosto, cuja

história tem seu
primeiro registro

escrito em 1913, e o
depoimento de dona

Maria de Lourdes
Bortolasso, a florista
que ajudou, com sua

arte, a  enfeitar os
andores que abriam

as procissões,
criados por artistas

locais.
Confira também a

programação
religiosa e artística.


