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Não é à toa que a capital catarinense é conhecida como Ilha da Magia. A beleza natural de Florianópolis encanta
à primeira vista. São cerca de cem praias espalhadas pela ilha costeira e na pequena península continental que
formam a cidade. Há ainda muitas outras atrações para se conhecer, como a bela e agitada Lagoa da Conceição,
a tranquila Lagoa do Peri, o tradicional Centro Histórico, a cosmopolita Avenida Beira-Mar, os bucólicos bairros
açorianos de Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha, além de fortalezas portuguesas, museus, igrejas, teatros
e do cartão-postal da cidade: a Ponte Hercílio Luz.

HISTÓRIA E CULTURA
Patrimônio Histórico Açoriano
Ponte Hercílio Luz
Uma das maiores pontes pênseis do mundo, com 821 m de extensão. Foi inaugurada em 1926 e fechada
para o tráfego em 1982 (atualmente está em reforma). Embora não possua traços da arquitetura portuguesa
e açoriana, predominante em Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz está profundamente ligada à capital catarinense,
sendo o seu principal cartão postal.
Centro Histórico
O Centro de Florianópolis reúne uma série de construções de importância histórica. Não deixe de conferir a
Catedral Metropolitana, de 1753; a Praça XV de Novembro, onde fica a figueira centenária; o Palácio Cruz e
Souza, construído no século XVIII (atualmente sede do Museu Histórico de Santa Catarina); o Teatro Álvaro
de Carvalho (totalmente restaurado e em atividade); a casa em que nasceu o famoso pintor Victor Meirelles e
também o Mercado Público e a Casa da Alfândega, onde são vendidos artesanatos e produtos coloniais de todo
o estado.
Catedral Metropolitana de Florianópolis
Monumento mais visitado da capital, possui um belo acervo de arte sacra, órgão de tubos alemão e carrilhão
principal com 5 sinos. Foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Centro.
Igreja São Francisco de Assis e Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
Tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Centro.
Engenho Caminho dos Açores
Construção rústica, que retrata os engenhos que existiam na Ilha de Santa Catarina, já desaparecidos
ou adulterados. Rua Caminho dos Açores, 1180 - Santo Antônio de Lisboa.
Fortaleza de São José da Ponta Grossa
Concluída em 1744, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Diariamente, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Localizada entre as praias do Forte e de Jurerê Internacional, no
Norte da Ilha.
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Fortaleza de Santo Antônio de Ratones
Concluída em 1744, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Diariamente, das 9h às 17h. Localizada na Ilha de Ratones Grande. Mais informações pelo fone (48) 3721-8302.
www.fortalezas.ufsc.br
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Igreja Imaculada Nossa Senhora da Conceição
Rua Rita Lourenço da Silveira, 88 - Lagoa da Conceição.
Igreja São Sebastião do Rio Tavares (Capela do Campeche)
Rua Auroreal, 260. Campeche.
Igreja Nossa Senhora da Lapa
Rua Alberto Cavalheiro, 238. Ribeirão da Ilha.
Igreja Nossa Senhora das Necessidades
Estrada Caminho dos Açores, 2.350. Santo Antônio de Lisboa.
Igreja São Francisco de Paula
Rodovia Tertuliano Brito Xavier, 2201. Canasvieiras.

Bairros Históricos e Localidades Típicas
Santo Antônio de Lisboa
Antigo núcleo de colonização açoriana, localizada no caminho das praias do Norte da Ilha, com casario de época
e boa oferta de restaurantes especializados em frutos do mar. É um dos melhores locais para se admirar o pôr
do sol e a Ponte Hercílio Luz.
Ribeirão da Ilha
Localizada no Sul da Ilha, foi a primeira comunidade habitada de Florianópolis. Ainda hoje se pode apreciar as
antigas casas de estilo açoriano que são, junto com as fazendas marinhas de cultivo de ostras (a região é uma
das maiores produtoras do molusco do Brasil), as principais atrações do lugar. Há boa oferta de restaurantes
especializados em ostras e frutos do mar.

Sítios Arqueológicos
Museu Arqueológico ao Ar Livre
Inscrições rupestres grafadas entre 4 mil e mil anos atrás. Diariamente, 6h às 20h.
Estrada Vereador Onildo Lemos, 2.505, Santinho. Tel: (48) 3261-1868
www.costao.com.br
Ilha do Campeche
Santuário ecológico e sítio arqueológico, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) por seu conjunto de inscrições rupestres de 5 mil anos. Os barcos partem das praias da Armação.
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Praia da Joaquina, Praia Mole e Praia dos Ingleses
Também possuem inscrições rupestres nos costões.
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Museus, Casas de Cultura, Memoriais e Monumentos

Museu Histórico de Santa Catarina/Palácio Cruz e Sousa
Instituído em 1979, o MHSC passou a ocupar o Palácio Cruz e Souza em 1986, após a mudança da sede do
governo. O museu conta com uma programação cultural intensa, abrigando exposições temporárias de cunho
histórico e social. O museu-palácio apresenta toda a exuberância da arquitetura eclética em Santa Catarina. Seu
grande atrativo é o próprio palácio, seus ornatos e seu mobiliário.
Terça a sexta, 10h às 18h; Sábado e domingo, 10h às 16h.
Praça XV de Novembro, 227, Centro.
Tel: (48) 3028-8091/ 3028-8092.
E-mail: mhsc@fcc.sc.gov.br
www.mhsc.sc.gov.br
Museu de Arte de Santa Catarina (MASC)
Criado em 18 de março de 1949 com o nome de Museu de Arte Moderna de Florianópolis (MAMF), o Museu de
Arte de Santa Catarina (MASC) abriga, atualmente, quase 2 mil obras de artistas de todo o Brasil e do mundo,
com destaque para os catarinenses. Em junho de 2011, foi finalizada a total revitalização do espaço.
Terça a domingo, 10h às 21h15.
Av. Irineu Bornhausen, 5.600 (CIC), Agronômica.
Tel: (48) 3953-2380.
www.masc.org.br
Museu de Imagem e Som de Santa Catarina (MIS/SC)
O Museu de Imagem e Som de Santa Catarina nasceu em 1998. Conta com acervo de cerca de 10 mil discos
de vinil, 2 mil discos de cerca (os mais antigos são das décadas de 1920 e 1930) e toda sorte de equipamentos
históricos referentes ao som e imagem.
Segunda a sexta, 13h às 19h.
Av. Irineu Bornhausen, 5.600 (CIC), Agronômica.
Tel.: (48) 3953-2329.
E-mail: mis@fcc.sc.gov.br / mis.sc.fcc@gmail.com
www.mis.sc.gov.br
Museu Victor Meirelles
Terça a sexta, 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, 10h às 14h.
Rua Victor Meirelles, 59, Centro.
Tel.: (48) 3222-0692 / 3223-3274
www.museuvictormeirelles.org.br
Museu O Mundo Ovo de Eli Hell
SC-401, Km 7, 7.079, Santo Antônio de Lisboa.
Agendar visita. Tel.: (48) 3235-1076.
www.eliheil.org.br
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Museu da Polícia Militar Major Lara Ribas – Forte Sant’Anna
Terça a domingo, 9h às 17h.
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 525, Centro.
Tel.: (48) 3229-6263.
www.pm.sc.gov.br

HOTÉIS PARCEIROS E TARIFÁRIO

Museu do Homem do Sambaqui “Padre João Alfredo Rohr”
Segunda a sexta, 13h30 às 17h30.
Rua Esteves Júnior, 711 (Colégio Catarinense), Centro.
Fone: (48) 3251-1516.
Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral (Museu de Antropologia)
Segunda a sexta, 8h às 12h e 14h às 18h.
Campus Universitário, Trindade.
Tel.: (48) 3721-9325.
www.museu.ufsc.br
Ecomuseu
Terça a sexta, 14h às 18h.
Rod. Baldicero Filomeno, 10.106, Ribeirão da Ilha.
Tel.: (48) 3237-8148.
www.ecomuseuribeirao.wordpress.com
Casa José Boiteux
A Atual sede do instituto Histórico e geográfico de Santa catarina e da Academia catarinense de letras, hoje
intitulada Casa José Boiteux, passou por uma restauração completa em 2010. O edifício abrigou o Instituto
Histórico Politécnico em 1925 e também foi sede da Academia de Comércio de Santa Catarina.
Segunda a sexta, 14h às 18h.
Avenida Hercílio Luz, 523, Centro.
Tel.: (48) 3222-5111.
Biblioteca Pública de Santa Catarina
Inaugurada oficialmente em 9 de janeiro de 1855, a Biblioteca Pública de santa Catarina é uma das mais antigas
do Brasil. Em 1979, foi instalada no atual prédio, onde a memória cultural do Estado é mantida e conservada por
meio de livros, periódicos, audiovisuais, microfilmes, entre outros materiais informativos.
Segunda a sexta, 8h às 19h15; Sábado, 8h às 11h45.
Rua Tenente Silveira, 343, Centro.
Tel.: (48) 3028-8063.
E-mail: biblio@fcc.sc.gov.br
www.fcc.sc.gov.br
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Casa da Alfândega
A Casa da Alfândega é sede, desde 1988, do projeto Galeria do Artesanato. O espaço abriga cerca de 400 artesãos
vindos de várias regiões de Santa Catarina, englobando as várias etnias colonizadoras do Estado. Seu nome
remete à antiga função desse magnífico edifício neoclássico, construído em 1876 para atender às atividades
portuárias da antiga Desterro, como se chamava Florianópolis na época.
Segunda a sexta, 9h às 18h30; Sábado, 9h às 13h.
Rua Conselheiro Mafra, 141, Centro.
Tel.: (48) 3028-8100 / 3028-8101 / 3028/8102
E-mail: alfandega@fcc.sc.gov.br
www.casadaalfandega.sc.gov.br
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Museu da Escola Catarinense
O Museu da Escola Catarinense, criado junto ao Centro de Ciências da Educação da UDESC em novembro de
1992, e em funcionamento desde março de 1993, caracteriza-se como espaço de preservação da memória
cultural escolar do estado e como centro de apoio à pesquisa científica.
A edificação tem um alto valor para a paisagem urbana, por se localizar no eixo visual da rua Saldanha Marinho
(via existente desde 1819), além de sua importância para a cidade de Florianópolis, pois está inserida no coração
do seu centro histórico, rodeada por várias construções que datam da colonização.
Essa imponente edificação foi construída especialmente para abrigar a Escola Normal Catarinense (criada nos
últimos anos do século XIX, sem sede própria) e inaugurada no inicio dos anos 20 do século passado. Em 1963,
passou a abrigar a Faculdade e Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Em 1998 foi iniciada a tramitação institucional para que se resguardasse a destinação do prédio para a instalação
definitiva do Museu da Escola Catarinense.
Em 2013 o Museu passou por uma série de melhorias em sua estrutura física para sediar a 12ª edição da Mostra
Casa Nova. Atualmente, apresenta salas de exposição com acervo permanente e exposições temporárias.
Visitação gratuita
Localização: Rua Saldanha Marinho, 196 – Centro
Contato: (48) 3664-8110

Espaços Culturais, Galerias, Salas de Teatro e Cinemas
Centro Integrado de Cultura (CIC)
Desde 1982, quando foi inaugurado, o CIC é a casa das diversas formas de manifestação da cultura artística de
Santa Catarina. Com grandes salões de exposições, teatro, cinema, Museu de Arte de Santa Catarina, Museu de
Imagem e Som, Oficinas de Arte, Escolinha de Artes, Bibliotecas Setoriais, Ateliê de Conservação e restauração
de bens Culturais Móveis e a administração da FCC.
Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica.
Tel.: (48) 3953-2300.
www.fcc.sc.gov.br
Espaço Cultural Sol da Terra
Av. Afonso Delambert Neto, 885, Lagoa da Conceição.
Fone: (48) 3232-2303.
www.soldaterra.com.br
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Teatro Ademir Rosa (Teatro do CIC)
A principal casa de eventos culturais de Santa catarina recebe peças, concertos e espetáculos nacionais e
internacionais. A capacidade é de 902 espectadores sentados. Tem como grandes referências o amplo palco, o
sistema acústico e a beleza do ambiente.
Av. Irineu Bornhausen,5.600, Agronômica.
Fone: (48) 3953-2301.
E-mail: tar@fcc.sc.gov.br
www.tar.sc.gov.br
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Teatro Álvaro de Carvalho (TAC)
Sua principal característica é a atmosfera envolvente entre palco e plateia, proporcionada por suas linhas
arquitetônicas. Tombado desde 1988, está aberto à visitação e recebe as mais talentosas manifestações das
nobres artes. Tem capacidade total de 461 espectadores na platéia, frisas, camarotes e balcão.
Segunda a sexta, 14h às 19h; Sábado, domingo e feriado, 16h às 19h
Rua Marechal Guilherme, 26, Centro.
Fone: (48) 3028-8070 / 3028-8071.
www.tac.sc.gov.br
Teatro da UFSC
Praça Santos Dumont, s/n, Campus Universitário, Trindade.
Fone: (48) 3721-99447.
www.dac.ufsc.br
Teatro da Ubro
Escadaria da Rua Pedro Soares, 15, Centro.
Fone: (48) 3222-0529.
Teatro Governador Pedro Ivo
SC-401, 4.600, Saco Grande.
Fone: (48) 3665-1630.
www.teatropedroivo.sc.gov.br
Paradigma Cine Arte
SC-401, 8.600, sala 2, bloco 8. Centro Empresarial Corporate Park. Santo Antônio de Lisboa.
Fone: (48) 3239-7777.
www.paradigmacinearte.com.br
Obs.: Nos shoppings centers da cidade há boas salas de cinema.
Confira programação em:
www.cinesystem.com.br/florianopolis/programacao
shoppingbeiramar.com.br/programacao-do-cinema/
www.floripashopping.com.br/cinema
www.shoppingitaguacu.com.br/cinema
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Existem cerca de cem praias em Florianópolis. De todos os tipos, para todos os gostos. Quem quer conhecer
as mais badaladas e com melhor infraestrutura não pode deixar de ir a Jurerê Internacional e Praia Brava, no
Norte da Ilha. Para surfar, as melhores são as praias do Leste, como Joaquina, Campeche, Mole, Barra da Lagoa
e Moçambique; no Sul, Morro das Pedras, Armação e Matadeiro, além de Ingleses, Brava e Santinho, no Norte
da Ilha.
Quem prefere praias mais selvagens tem que visitar Naufragados, Solidão e Lagoinha do Leste, que, apesar do
difícil acesso, é uma das mais belas da capital. Quem está acompanhado de crianças pequenas deve optar por
praias de mar calmo, como Jurerê, Daniela, do Forte, Canasvieiras, Ponta das Canas, Lagoinha e Cachoeira do
Bom Jesus, todas no Norte da Ilha, e Pântano do Sul e Açores, no Sul.

Ilhas
Ilha do Campeche
Santuário ecológico e sítio arqueológico, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) por seu conjunto de inscrições rupestres de 5 mil anos. Os barcos partem das praias da Armação.
Obs.: Há aproximadamente 30 pequenas ilhas em torno da Ilha de Santa Catarina. É possível fazer passeios de
barco para algumas delas. Consulte as operadoras a respeito.

Passeios de Barco
Costa da Lagoa
Comunidade de pescadores localizada no extremo norte da Lagoa da Conceição, só acessível por barco ou por
trilhas a pé. Embarcações com linhas regulares saem do terminal de transporte marítimo, na ponte da Lagoa da
Conceição (40 min) ou de uma estrada de terra transversal à Rodovia João Gualberto Soares - SC-406 (10 min).
www.lagoavirtual.com
Ilha de Santa Catarina
Toda a costa litorânea de Florianópolis é navegável. É possível alugar barcos de diferentes classes e tamanhos
nos clubes e garagens náuticas da cidade.
Lagoa da Conceição
É o ponto turístico natural mais conhecido de Florianópolis. O bairro abriga a maior lagoa da Ilha de Santa
Catarina. As águas de pouca profundidade são ideais para o lazer com crianças e há boas condições para a prática
de esportes como windsurfe, kitesurfe, jetski, caiaque e vela. A Lagoa da Conceição possui boa infraestrutura de
comércio e serviços, venda de artesanato, bons restaurantes e uma animada vida noturna.
Lagoa do Peri
Éstá localizada no Sul da Ilha, no Parque Municipal da Lagoa do Peri. Há churrasqueiras, bar, lanchonete e um
pequeno parque infantil. Também é possível fazer passeios com embarcações não motorizadas e pescarias de
linha de mão e caniço, além de caminhar por trilhas que levam a cachoeiras e antigos engenhos coloniais.
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Dunas da Joaquina
Localizadas a 20 km do Centro, entre a Lagoa da Conceição e a Praia da Joaquina. Algumas dunas chegam a
atingir 60 m, dependendo do movimento da areia e do vento. Há aluguel de pranchas no local.
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GATRONOMIA

Gastronomia Açoriana

Delicie-se com os frutos do mar servidos nos restaurantes típicos de Florianópolis. O município é o maior
produtor de ostras em cativeiro do país, mas os pratos servidos pelos restaurantes típicos também incluem
peixes, camarões, carne de siri, lulas e mariscos. Há ainda uma grande variedade de restaurantes e bistrôs
especializados na culinária de outras regiões do Brasil e do mundo (ver lista de bares e restaurantes no site:
www.abrasel.com.br).
Ribeirão da Ilha
Neste bairro localizado no Sul da Ilha existem inúmeras fazendas marinhas de cultivo de ostras e mariscos. A
maioria dos restaurantes que servem estas iguarias está localizada à beira-mar, com uma linda vista da Baía Sul
e do Morro do Cambirela.
Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui
Roteiro gastronômico famoso no Norte da Ilha, estas duas localidades estão situadas à beira-mar e possuem
restaurantes típicos que servem frutos do mar. Há também estabelecimentos especializados em gastronomia
portuguesa e italiana, entre outros.
Avenida das Rendeiras
Nesta avenida localizada na Lagoa da Conceição há muitos restaurantes típicos que servem a famosa Sequência
de Camarão (ao bafo, à milanesa, ao alho e óleo), além de outros pratos à base de frutos do mar.
Canal da Barra da Lagoa
Liga a Lagoa da Conceição ao mar, com alguns restaurantes típicos ao longo do canal.
Costa da Lagoa
Nesta pequena comunidade de pescadores, localizada às margens da Lagoa da Conceição, há inúmeros
restaurantes típicos que servem pratos à base de frutos do mar. O local só acessível por barco ou por trilhas a pé.
Embarcações com linhas regulares saem do terminal de transporte marítimo, na ponte da Lagoa da Conceição
(40 min) ou de uma estrada de terra transversal à Rodovia João Gualberto Soares - SC-406 (10 min).
www.lagoavirtual.com
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