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ANEXO II
FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO
Troféu Açorianidade 2016
Nome do(a) Indicado(a): Maria da Glória Viana Soares
Endereço: Rodovia Rafael da Rocha Pires, nº 2990 – Bairro Sambaqui CEP: 88.051-001 –
FLORIANÓPOLS – SC

Município: Florianópolis
Indicação para o Troféu: Ilha do Corvo
Justificativa da Indicação:

Maria da Gloria Viana Soares, mais conhecida como dona Glorinha, é rendeira
desde os sete anos de idade, nascida na Barra de Sambaqui em 08 de outubro
de 1949, distrito de Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, SC, filha de Maria
Filomena e José Bonifácio Viana. É casado com Valdir Bernardino Soares, mãe
de duas filhas e um filho, vários netos e bisnetos. Atualmente coordena o grupo
Rendeiras de Sambaqui, instalado na Associação do Bairro de Sambaqui.
Também trabalha ativamente no espaço destinado à renda de bilro no Mercado
Público, dando aulas a todos que querem aprender.
Glorinha já participou de eventos internacionais, a exemplo de Camariñas, no
noroeste da Espanha, levando a renda de bilro de Florianópolis para o mundo.
No ano de 2014 Glorinha participou de um projeto na Ilha de São Miguel, nos
Açores, ensinando senhoras daquela ilha a fazer renda de bilro, uma tradição
trazida de lá para Florianópolis e que estava se perdendo na origem. Após o
curso, participou de exposição de trabalhos com renda de bilro.
No Brasil Glorinha participou de diversas feiras, congressos e intercâmbios
envolvendo o artesanato de tradição cultural, nos São Paulo, Rio de Janeiro e
Sergipe. Representou o estado de Santa Catarina, com a renda de bilro de
Florianópolis, no Mercado Brasil de Rendas e Bordados, realizado em Brasília.
Pela liderança de Glorinha na preservação do artesanato de renda de bilro em
Santa Catarina, ela é merecedora do Troféu Ilha do Corvo.

