
Cruz 
No topo da Torre da 

Catedral há uma cruz 
em granito, que pesa 

1,2 mil quilos

Relógio
Adquirido no fim de janeiro de 

1930, e importado da Alemanha, 
pesa 484 quilos. Foi transportado 

pelo vapor Bagé, que partiu de 
Hamburgo, na Alemanha, em 

20 de novembro de 1929, sendo 
que o Ministro da Viação, Victor 
Konder, concedeu frete gratuito 
até Itajaí. Em todas as faces da 

torre é possível ver os quatro 
mostradores de bronze do relógio. 
O ponteiro maior mede 1,20 metro 

de comprimento 

Escadaria
Tem 46 degraus e possui seis 

metros de largura em granito rosa 
maciço. À esquerda de quem sobe, 

próximo à calçada, a imagem 
do patrono, São Paulo Apóstolo, 

recepciona os fiéis. A imagem tem 
1,80 metro e é feita em cimento

Sinos
São três sinos adquiridos na 
Alemanha, que chegaram a Blumenau 
em 1928. Fundidos em aço, pesam 
510, 350 e 200 quilos e medem 110, 
98 e 82 centímetros, respectivamente. 
Após a consagração, os sinos 
receberam os nomes, gravados no 
metal, de Jesus Cristo, Maria e José. 
Eles não puderam ser instalados 
na torre da primeira igreja, que era 
pequena, e ficaram numa armação de 
madeira no pátio até a nova torre ficar 
pronta, em junho de 1963

Torre
Construída em granito rosa, tem 
45 metros de altura e três sinos 
acionados eletronicamente. Acima 
do arco de 30 metros de altura, 
três aberturas em círculo formam o 
campanário. Tem como finalidade 
convidar e atrair as pessoas que 
passam pela Rua XV de Novembro 
a subir a escadaria e entrar na igreja. 
Torre e igreja separadas e em planos 
diferentes simbolizam a casa de 
Deus e o átrio do Céu

Arte mArcelo cAmAcho

A construção
1960 1961 196312 de setembro: início dos 

trabalhos da construção da torre

15 de novembro: lançamento 
da pedra fundamental da torre e 
benção litúrgica. Orador oficial foi 
Andre Sada

28 de março: início da 
construção da escadaria   
da torre

20 de maio: Inauguração  da 
escadaria que passa embaixo 
do arco da torre

26 de janeiro: colocação 
da última pedra da torre

14 de fevereiro: colocação 
da cruz, na parte de cima 
da torre, com 1,2 mil quilos

31 de maio: início dos 

festejos de inauguração da 
torre. Instalação do relógio 
e dos três sinos 

1º de junho: inauguração 
da torre com cerimônia 
litúrgica 

Fonte:  Livro Matriz de São Paulo Apóstolo


