
Rios Ratones. Verissimo e da Felicia recebem esgotos e sofrem com assoreamento acelerado. Problemas foram levantados pela Campanha da Fratemidade de 2011. 1"010 (;ELSO MARTINS

I
II

r
I

MEMORIAS
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REABERTURA DO CASARAO
A AssocialJao do Bairro de Sambaqui
tem 0 prazer de convidar a comunidade
para a solenidade de Reabertura do Ga
sarao da ABS no dia 20 de abril de 2011,
as 20 horas.

I130i de Mamao de Sambaqui e (Jrupo.

Olaria dePau de Flta .

.

' • ExposilJao dos artistas plastcos Elias
Andrade, Carlos Cunha e Rubens
Oestrem.»

J ExibiQao de rendas de bilro e

artesanatos.

lMusica ao vivo com Junior e Marrao.
Sua presen'ta e fundamental!

o NOME IA DIZ 1Ooo!
Oesfrute do Il1QI$ bela orIa <fa�
ap� I) ambient. ogrod6vel e
UI'l'ICI bela cullnaoo ekIborada com Il'Mto
corlnho. com Q$ deIIcku do mar.

-.-

Rua Conego Serpa, 62 - Santo Antonio de Lisboa - Florian6polis - SC
sllvanomercadosantoantonio@hotmall.com
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DAQUI na Rede
esta bombando
J"a' esta operando 0 primeiro site

jornalistico do distrito de

Santo Antonio de Lisboa, 0 Portal de Noticias

DAQUI na Rede, no endereco www.daquina
rt;de.com.br. 0 veiculo foi criado por Juliano
de Souza eAngelitaBrandao, da empresa Edu
carDesign, sendo dirigido, orientado, editado
e alimentado pela Reda�ao do DAQUIJomal.

o portal mantem noticiario diario nas

areas do esporte amador, cultural e de geral,
envolvendo quest6es ambientais, urbanisticas
e de seguranca nos bairros. Nele podem ser

encontrados os links dos blogs e sites do dis

trito de Santo Antonio de Lisboa e arredores,
e de jornalistas independentes de Florianopo-

lis, alemdos vekulos da Rede Popular Catari
nense de Comunicacao.

No link Services sao encontradas infor

macoes sobre horario de onibus, seguranca,
estradas, coleta de lixo, abastecimento de

agua e luz, saude, entre outros. Contamos

com a colaboracao de quatro colunistas pia
neiros: OlsenJr., Raul Fitipaldi, Raul Longo e

EmanuelMedeirosVieira. Outros quarro colu
nistas locais inidarao as atividades emmaio.

Pautamo-nos pelos prindpios ericos do

jornaltsmo, mantendo uma postura de inde

pendendafrente govemos e partidos, alinha
dos com os anseios e as acoes das comunida
des, num permanente esforco de tsencao, Em

solaucio ancraoe:

menos de urnmes e sem nenhuma campanha
de divulga�o do endereco tivemos mais de

20 mil acessos.

Confira nosso trabalho, opine, partieipe:
www.daquinarede.com.br.

Edifica�iio na Praia Comprida que pertenceu ao governador Hercflio Luz. f'1)iu ML\fi9 flfJrfMJJt, ,t;B�mBI�
AMJIlAbt, RrPI!!:I(I!.I1jM C!iiA;O r,tArrW!M0

o casarao
de Hercflio Luz

A estrada geral da Praia Comprida des

tacava-se pelos seus casaroes aristocraticos,
tipicos do interior da Ilha. Este, construido
no seculo 19, pelo govemadorHercilio Luz.

Valmor Gilberto da Luz, nascido na

Praia Comprida, lembra. "Dona Licinha eu

alcancei, diziam que era filha do governa
dor Herdlio Luz e casada com seu Nico".

Valmor descreve ainda com certa saudade,
detalhes do bela casarao, 0 requinte dos
vitrais do partido interno da casa e os lam>

pioes de teto elevados por correntes de

bronze.

Este casarao deixou de fazer parte do

cenario da Praia Comprida no ano de 1974,
quando Silvio Santana adquiriu a proprie
dade, colocando-o no chao.

1\

COFlseg ,Sol Poeale
err)possa dirige�tes

o Conselho Comunitano de Seguran
�;t. (Conseg) d� distJ;ito de Santo .i\ntonio
de Lispoavoltou:a funcionar com nova dire-

.

toria, deita no dia�!de;�w, composse
mareada para'2 de maio, para o bienio
2011�2012.

A presidencia e ocupa<la pelo enge

nheim Eric..h l\1uschelIa<;k, �id¢nte em

C;tClipe, tehd(»lla vice Bemardus (Ben)
�jnbrink, ClaUd�9Gon¢o como'lQ s��
cretirio, M;tria Cristirut Muschitz; 2� secre�

taria, alem da diretona sQ¢ial e de assuntos

COrp(1rativos, ocup;tda ptir,Ma.n0el�ercllio
Mareiano . (QI)

,
.

Pilates com equipamentos,
Fisioterapia em consultorto e domiciliar,
Tratamento estetlco corporal e RPG.

www.corpusfisioepilates.com.br
\}) 4104..1264" 8465 ..2393
ROd. Virgilio Varzea, 1072, sate II. saco Grande

(a 500 metros do Floripa Shopping) - Florianopolis - SC
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Virginia, minha mae,
I e a sua criatividade (2)

PORIRMAtJATAiJA As duas, felizes, exclamaram: Como Deus recompensasse quem tanto bern
Deus e born! Amanha yOU comprar urn ves- fez para eta.

tido para ir a missa e uma boneca. Obrigado A menina foi entao morar com esta se-

MeninoJesus. nhora e a fezmuito feliz.

A vozinha chorava de comocao e rezaram Mamae entao, fazia perguntas para nos

muito uma bo- muito agradecendo e disseram: Deus nao e aproveitava para nos despertar para fazer 0
neca, mas a avo abandona quem reza! bern, sem olbar a quem.

Mamae aproveitou desta historia, para Iambem chamou a atencao que amenina
nosmotivar a rezar. 0 Natal para nos tornou- nao escolbeu coisa grande de sua vaquinha,
-se uma festa vivas, onde nos colocivamos mas somente as tripas. Foi a humildade e a

toda fe noMeninoJesus. disposi�ao de ajudar que a fizeram feliz.

Eu ganhei vontade de ser parecida com

aquelamenina.

A Mf,f�lf�A poem! QUE MfJf1AVA
COM I�VOZlNW4

ela queria
nao podia comprar.

A vozinha nao enxergava. A menina fazia
tudo pacta ela.

Urn dia, a vozinha disse: Minha querida,
o Natal est! tao perto. Eu nao posso te dar,
nem a boneca que me pedes. Reza para 0 Me
ninoJesus e Ele te dara.

A menina ficava ate certa hora, com a

lamparina acesa, e de joelhos rezava, rezava.
Na noite de Natal, ela nao pode ir a mis

sa, por que nao tinha roupa para trocar. Ficou

ajoelhada ate tarde.A casinha da avo, era cheia
de buracos.A luz do candeeiro

dava para ver hi fora. Passou

uma senhora rica e viu aJani
ce de joelho, compadeceu-se,

Foi em casa e trouxe uma

bolsa com uma soma de

dinheiro e colocou pela
abertura da parede, e

foiembora.

Janice correu e

abrindo a bolsa, viu 0

que 0MeninoJesus tinha
feito por ela e avo.

Ii 'lifiNmAwe�Af/i/lrL'fflA1'NJA
Pa4�A Era assim que mamae agia.

Ela tinha so uma vaquinha que herda-
.

€JI�bJVfMNflJJ:,
ra de sua mae. Urn dia, a madrasta mandou

matar a vaquinha. Perguntou a menina 0 que
ela queria da vaquinha. Ela disse que queria
as tripas.

Quando foi lavar no rio, as aguas carre

garam a gamela com as tripas. A menina foi

acompanhando a gamela pelo rio abaixo.

Quando parou, ela pegou as tripas, limpou
bern limpinhas. Viu uma casinha aberta, mas
sem ninguem.

Ela entrou e viu tudo desarrumado e

sujo. Colocou a gamela numa mesa e foi cui

dar da casinha. Deixou a casa num brinco.
Tudo limpinho e arrumadinho.

Mais tarde chegou a dona da casa

e ficou tao contente que desejou que

Atacado de pecas
para eletrodornesticos
e instalacao de gas.

Fone (48) 3235-1995 t Fax (48) 3235-1277

Rua Caminho dos Acores, 1.792 I Santo Antonio de Lisboa I Florianopolis I SC
E-mail lacores@pop.com.br

Urn dia, ela contou queminha avo - mae

dela -, estava passando mal. Ela tinha 0 Ben
jamim, com dois anos e eu, �om dois meses

oumenos.

E como fazer para subir aqueles morros?
A cesta com os necessaries e urn no colo e ou

tro pela mao. Ao chegar 0 morro da Cruz, 0

Beniamim nao podia mais andar de tao can

sadinho. Mamae deixou 0 Benjamim ao pe
do morro, e correu, como nos braces para
deixar-me hi junto da cruz e voltar para bus
car 0 Benjamim.

.

Esta foi a historia que eu mais gostei, por
que fiquei a sombra da cruz. Mamaeme falou
do sufoco que passou. Eu ja tive condicoes de

DAQUlf
participar desta aventura da mamae. Como

senti com ela!

Ela me fez refletir sobre 0 sacrificio, 0
amor de umamae.

Era tudo muito longe.
Papai estava sempre fora de cada lutando

para ganhar a vida.
Obrigada mamae por me contares esta

historia tao sofrida. Deus te recompense!

Mamae foi minha primeira catequista.
Desde pequena, elanos fazia pensar, admirar

as maravilhas de Deus. Nunca esqueco a pri
meira experiencia de uma aula conereta.

Ela fora apanhar vassoura, e ao voltar foi
apanhando toda especie de florzinhas, folhi
nhas etc. Ao chegar nacasinha, nos reuniu e

comecou amostrar uma por uma dizendo:
.

- Nao tern uma folhinha igual a outra.

Cada plantinha tern sua folhinha diferente.

Vejam que beleza estas florzinhas!
Que sabedoria de uma mae. Ela mostra

va tantaadmtracao pelas perfeicoes de Deus,
que a gente ficava estupefata diante do que
ouvia e via. 0 amor a Deus, ela despertava
em nos atraves do crucifixo, das imagens que
tinhamos.

Quando veio as Miss6es, eu queria fazer
a primeira comunhao, e tive so umas cinco

aulas de catecismo, pois mamae ja havia me

preparado ao longo da vida.
Aproveitava de tudo, para nos falar da

bondade e generosidade de Deus.
As batatinhas, as melancias, as laranjas

etc. etc. Como gostava de flores, do mar

etc. Olhava muito para as estrelas, 0 Sol

e a Lua etc.

Do nascimento de Jesus, da Eucaristia,
da Paixao e Ressurreicao de Jesus, 0 Senhor
dos Passos etc. (Minha Nossa Senhora, como
eladizia, eramuito evocada. Quanta fe!).

Eu te louvomeu Deus pelaminhamae! I

iRMANATAtiA��;;;;;;;d'e Juraci Andr;d';-�
Pires, nascida na Barra do Sambaqui (Florianopolis-
SC) em 30 de setembro de 1926, filha de Roldao da
Rocha Pires e de dona Virginia Andrade Pires. Com
18 anos, apos uma curta experiencia no rnaqlsterlo,
Juraci ingressou na Irmandade da Divina Providencla,
onde em 1948 recebeu a consaqracao e S6 tomou Irma
Natalia. Sua acao mlsslonarla a levou a varlos municfpios
catarinenses e, sobretudo, as populacoes mais pobres do
Nordeste brasileiro. Atualmente reside em Lages-SC. Sua
mae, doria Virginia, nasceu na Barra do Sambaqui em
17 de setembro de 1899, tendo falecido aos 52 anos de
idade em l' de janeiro de 1951.(CM)
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Nossos rios estao sofrendo
en

com a abertura de canais, a renficacao de
cursos e a eliminacio de trechos, alem de

duas comportas, levando a uma signfficati
va alteracao de sua din:1mica. Umadas con

sequenctas destas intervencoes e 0 assore

amento acelerado do rio que foi navegavel
ate quase as nascentes.

o mesmo mal atinge 0 rio Verissimo,
na Barra do Sambaqui, onde sao visiveis 0

estreitamento do curso e a diminuicao da

profundidade do leito. 0 rio da Felicia foi

o meio am

biente como

tema central, a Campanha da Fratemidade
2011 provocou urn despertar do distrito de

Santo Antonio de Lisboa para a situa�ao dos

nossos principais rios: Ratones, 0 maior, 0
seu irmao menor, 0 Verissimo, na Barra do

Sambaqui, e 0 pequeno rio da Felicia, no fi
nal da PraiaComprida/Caminho dos A�ores.

o rio Ratones ainda sofre os efeitos

das obras de drenagem na decada de 1950, -

retificado e perdeu os meandros, levando
ao desaparecimento das ostras e mariscos

que existiam nas pedras e sua foz, junto ao

mar. Construcoes sobre o leito, onde existe

inclusive urn canil, desfiguram 0 curso. As·

sim cohto os demais, este rio recebe lixos e

esgotos sem nenhum tratamento. Tudo isso

surgiu com a Campanha da Fraternidade

2011, coordenada no distrito pelo coorde

nador de Pastoral Jose Amo Schappo e 0

padre Edinei RosaCandido. (eM)

._
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Assoreamento natural acelerado
pelas intervencces no rio Ratones

Apesar de tudo a diversidade continua

presente no rio Ratones

PAQUI5
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Belezas do Rio Verissimo que hoje estao acabando
POR <tun HSRCiuo MARCIANO Temos 0 pasto das vacas

o capim verde reluz
Existe tambem 0 saquinho
E ate a ponta do Luz.

No nosso rio Verissimo

Da Barra do Sambaqui
Existe muita beleza

Que eu vou contar aqui.

Na sequencia da viagem
Tem a Cabeca da Vaca
Em seguida a Laje da Lourdes
Onde a beleza se destaca. No rumo do sol poente

La esta nosso pontal
E 0 forte de Ratones
Palco de batalha naval.

Quando se adentra ele
No sentido para cima
Voce vaise deparar
Com as pedras Maria Lima.

A poucos metros da laje
Vem 0 tal de Rachadelo

Que se torna quase em ilha

E um lugarmuito belo. Num passado meio distarite
Muito peixe se matou

o desenvolvimento e progresso
Com a fartura acabou.

No sentido rio abaixo
Na vazante e no embalo
Existe um poco bem fundo
E a Volta do Robalo.

Ao chegar na foz do rio
Voce olha pro norte
Se existe um morro alto
Esse e 0 morro do Forte. Hoje eu paro pra pensar

E fico em reflexao

Na certeza de coisas que vi

Meus netos nunca verao,
Navegando mais um pouco
Por mais que mutuca tenha
Voce vai observar
A tal da Volta da Lenha.

Olhando para 0 leste

o lado do sol nascente

La esta 0 rio Ratones

Com sua beleza imponente. Ainda peguei essa epoca
Tem bem vivo na memoria
No futuro pros meus netos
So vai servir de hlstoria. r

Descendo mais um pouquinho
Tem 0 Porto do Casqueiro
E um rio pequenino
Com lenha de charuteiro.

Rio de muita culapada
Que meu pai muito pescou
Hoje esta se assoreando
Bem pouco peixe restou.

Depois bem a Reta Grande

'Que temmuito passarinho
Apos vem 0 Deca-Deca

E 0 rancho do Mesinho.

.

Tem 0 rio do jacare
A coroa do Venceslau

Tem a praia das Canetas
E a pedra do Bilau.

SAMBAQUI
Rod. Gilson da Costa-Xavier, 2.190

(48) 3334-4400 www.lisboaimoveis.com.br·lisboacorretor@hotmail.com

o MELHOR DA REGIAO EsrA AQUI!

VENDA E ALUGUEL
48 3235-1112LI·SBOA

im6veis

RUA CAMINHO DOS ACORES, 1.979 • SANTO ANTONIO DE LlSBOA • FLORIANOPOLIS • SC
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diz urn velho ditado

que.
nao existe Pascoa sem lua cheia nem cinzas

sem lua nova. Trata-se de uma grande ver

dade, �as ja perceberam qual a razao? Nada.
disto e mera coincidencial Os astros coman

dam 0 nosso cotidiano e exercem grande
influencia.. Inclusive para a determinacao
das festas moveis da Igreja Catolica.

Para que possamos ter urn melhor en

tendimento
.

de como tudo isso acontece,
vamos falar urn pouco de astronomia.

A terra gira em torno do sol, 0 que cha

mamos de movimento de translacao e tam

bern descreverum movimento de rotacao
que e 0 giro em tomb de seu proprio eixo.

Este movimento de translacao tern a dura-

,£ao de urn ano, enquanto 0 movimento de

rotacao tern a duracao de 24 horas.
-

0 que determina as estacoes do ano e a

posi�ao da Terra em relacao ao soL Durante

este movimento de translacao temos qua
tro poritos importantes a observar, os dois
pontos de maximo afastamento do sol, cha
mado de solsticios e dois pontos de maior

aproxirnacao, chamados de equinocios. Os
dois equinocios, outono e'primavera, sao

os dias do ana em que 0 dia e noite tern a

�classificados

mesma duracao. Ja nos solsticios, sao os

dias do ana em que ocorre a maior diferen

ca entre 0 dia e a noite. 0 solsticio de verao
e 0 dia do ana em que 0 dia tern a maior

duracao e solsticio de inverno e 0 dia do

ano em que a noite tern a maior duracao.
Sao nestes dias que ocorrem as mudancas
de estacao e ocorrem de forma invertida

nos dois hemisferios. Verno no hemisferio

norte, invemo no suL Outono no suI, pri
mavera no norte.

Agora vamos voltar as festas moveis da

igreja catolica,
o ponto de partida para a determi

nacao destas festas e a Pascoa. Para que

possamos determinar precisamos de urn

calendario com as mudancas de estacao e

urn calendario lunar. Estando de posse dos

mesmos, precisamos conhecer a regra basi
ca e que norteia a determinacao de todas as

festas, onde 0 ponto de partida e 0 Domin

go de Pascoa:

o Domingo' de Pascoa ocorre no

primeiro domingo de lua cbeia apos 0
equinocio de outono (hemisferio. sui)
ou deprimavera (hemisferio norte).

Como exemplo, vamos ver com esta

definicao foi feita no ano de 2010 por ter

melhor definicao a mudanca de lua.
o equinocio de outono para 0 hemisfe-

rio suI em 2010 ocorreu no dia 20 de mar

co, urn sabado e.a lua ja estava crescente.

Dia 30 de marco, uma terca-feira, houve

a mudanca para lua cheia. Assim sendo, 0
Domingo de Pascoa ocorreu dia 4 de abril,
pois era 0 primeiro domingo de lua cheia

apos 0 inicio do outono.
Neste ana de 2011, a mudanca de es

ta�ao ocorreu dia 20 de marco, domingo.
Como neste domingo a lua ja estava cheia,
a determinacao do Domingo de Pascoa de

vera ser aguardada a proxima lua cheia que
sera no dia 24 de abril* .

Conhecendo-se a data do Domingo de

Pascoa, temos 0 ponto de partida para a

determinacao das demais datas das Festas

Moveis da Religiao Catolica, Com a defini

�ao do Domingo de Pascoa, contamos sete

domingos para tras e teremos 0 Domingo
de Carnaval. Na quarta-feira apos 0 Do

mingo de Carnaval temos a Quarta-feira de

Cinzas que assinala 0 infcio da Quaresma.
Sete domingos para frente do Domingo de

Pascoa sera 0 Domingo de Pentecostes, ou
oDomingo do Espfrito Santo.

o domingo que antecede a Pascoa e 0

Domingo de Ramos e a Procissao de Nos

so Senhor dos Passos acontece no segundo
domingo que antecede a Pascoa. Cabe sa

lientar que a Procissao de Passos nao e uma

data universal e em outros lugares como

Acores em Portugal, ela pode nao ocorrer

nesta data, embora aconteca sempre na

Quaresma.
Apos 0 Domingo de Pentecostes, que e

o setimo domingo apos a Pascoa, temos a

Festa da Santlssima Trindade que e 0 oitavo

domingo e finalizando estas festas moveis

temos 0 dia de Corpus Christi que acontece
na primeira quinta-feira apos 0 Domingo da
Santfssima Trindade.

Agora que ja sabemos como e defini

do 0 Domingo de Pascoa, desejo a todos

que a Pascoa seja menos chocolate e mais

Iibertacao, mais ressurreicao, pois estes

sim sao os seus verdadeiros significados e

que possamos cada vez mais nos libertar de
preconceitos, dos males, adios, tristezas e

mesquinharias.
Que a cada dia possamos fazer ressurgir

o amor e solidariedade ao proximo e que
o chocolate de lugar ao verdadeiro sentido

da Pascoa,
Uma Pascoa de muita saude, paz e har

monia·1
• 0 inicio da primeira lua cheia apes 0 equi
nocio de outono ocorre dia 17 de abril as
23h44min. Neste caso considera-se dia 24 de
.abril como sendo 0 primeiro domingo de lua
cheia apes 0 equinocto de outono e, portanto
o Domingo de Pascoa.

DOCINflOS,
SOBREMESAS
E TACINIcJAS

.' INDIVIDUAlS
PARA FESTAS E'

CQMERCIAl.
CAROLINA

�,.�4�?-1�49.

BARBEARIA
CANTO DA
NAVALHA.

,

Segunda a sexta
,

das 14 as 19 horas.
SaJ)ado das 9 as 14
horas. Rod. Rafael
d ha Pires),

, Sambaqui.
2159.;

,
'

'PON10
DE VEU.
Paes artesenats,
integrais, coloniais,
sovado e frances.
Saml5a.qui.
.Pones: 8832,·

���,1�S!4i'

concerto de

raupas.em
tecid,oe jeanS.
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o cara eanta, toea, desenha,
esculpe, pinta, representa ...

H, diz

Elias

Andrade se referindo ao amigo de infancia
Antonio Carlos Cunha, 0 Carlinhos, puxa
dor do Boi-de-Mamao de Sambaqui e do

Grupo Olaria de Pau de Fita. Como artista

plastico 0 fiiho da finada dona Nilza Santos

e deAltino Jovino da Cunha, tambem fale

cido, assina Carlos Cunha.
E "0 cara" pela lideranca e capa

cidade de trabalho, a presenca de

cisiva nos principais momentos do

esforco pela manutencao da Ponta

do Sambaqui como area publica, a
criacao do Boi-de-Mamao e a con

quista do Casarao,

Aliado a tudo isso, a sensibilidade
do artista multiple, aquele que cami

nha pelas ruas, encantado com as co

res e os sons, atento aos movimentos.

. Sempre foi assim, desde pequeno. Tinha
cinco ou seis anos quando urn brilho dis

tante chamou-lhe a atencao. Estava de pe
sobre uma mesa enquanto a mae 0 secava

apos 0 banho na bacia de aluminio.
-
- Eram tres coqueiros hi para os lados

do campo do 'Iriunfo, na encosta do mor-

ro. As foihas eram. Iancadas para tras pelo
vento suI. Brilhavam. Pareciam emitir sons.

. Isso nao significa que naquele momen
to ele tenha se tornado artista, mas sim que
a repeticao desse encantamento

pelas coisas da natureza 0

acompanharia para sempre.
Nascido em 1955, comple
tando 56 anos de idade no

dia 30 de abril, evita desde

entao, inconscientemente,
os materiais industrializados.

No comeco catou rafzes

boiando nas aguas da Baia Norte

com formatos de animais. Urn dia _

se interessou por uma folha de

coqueiro e a transformou em mas

cara. Deus certo. Tentou oleo sobre

tela, mas se -sentiu desconfortavel,

Retornou as mascaras, onde permane
ce. Ingressou no universo da ceramica,

constroi com os alunos edificacoes com
tocos de madeira.

A destreza manual vern da,confeccao
.

de redes, tarrafas, bolas, espinhel, aguiha,

chumbo, os petrechos de pesca em geral.
E das pescarias propriamente. Fazia os pro
prios brinquedos, as bolas de meia e pano,
carrinhos de madeira "com ornamento, al

gum brilho". Bambus, latas, tampinhas de

garrafas, cascas de berbigao, tudo virava

motivo de distracao,

PEPECO
Mas nao foi so a destreza ma

nual que apreendeu naquele tempo.
o lado espiritual, interior, reflete

a' criacao em berco de dominio da

hierarquia familiar, da disciplina e do

trabalho. Nisso tudo urn homem teve

grande influencia, seu tio Pepeco, Rau-
lino Andrade, falecido, mas ainda vivo

na memoria, assim como a avo materna,
Maria Salome.

"Pepeco foi urn exemplo de hombri

\ dade, 'de pai", diz, "Era brincalhao, raro
� nos pais daquele tempo, Urn pai nao
brincava com 0 fiiho, isso era mau vis

to - onde ja se viu urn velho brincar com
uma criancai Pepeco nao tinha era precon
ceito". 0, tio era urn "educador", quando
"mandava cortar piteira para fazer canoas

I
Pi}QUIF?

de brinquedo. Ele fazia. Promovia corri

das com as canoas, Soltava em urn canto.

da praia do Fogo e ia pegar no outro lado.

Comvela e tudo, feita tie pano".

tEtTURAS
o unico produto industrializado que 0

cativa sao os livros. "Sempre foi meu vicio,

Pela leitura me conheci urn pouco", incen
tivado por Rene Gomes, que emprestou li

vros e exemplares da revista Cadernos do

Terceiro Mundo, entre outras leituras.
Enterrem meu coracao na curva do rio,

de Dee Brown, e obras de Hermann Hesse,
como Sidarta e 0 Lobo da Estepe, sao de

"leitura permanente e de reflexao". Vinicius

esta na cabeceira. Carlos Castaneda, sobre
tudo Porta Para 0 Infinito (Tales of Power,
1975), nao consegue retornar a prateleira,
"A leitura ajuda a tornar-me urn ser meihor,
urn ser digno de ser chamado de ser huma

no, Sempre fui apaixonado por historia."
o primeiro emprego com registro em

carteira foi numa firma de limpeza de pre
dios, Tinha 20 anos, por volta de 1975. De

pois foi para outra firma como ajudante de

eletricista. Aprendeu 0 oficio e comecou a

trabaihar por conta propria. Entre 0 servico
.

e as. artes, encontrou tempo para ajudar no
esforco pela redemocratizacao, engajando
-se momentaneamente na atividade politi
ca. Finda a ditadura, voltou-se aos afazeres.

Desde 2004 atua num projeto social

com cnancas de 2 a 6 e de 7 a 14 anos do

Monte Verde, Saco Grande e joao Paulo,
apoiado pelo Centro Espirita Entreposto
da Fe. Passa os dias envolvidos com elas e

a danca do boi de mamao, musicalizacao,
percussao, confeccao de instrumentos e

esculturas de areia. Tambem atua no Mor

ro do Horacio, atraves da Associacao Gente
Amiga, com criancas de 7 a 14 anos. Integra
o grupo Giro Teatro ..

Como disse EliasAndrade, "0 Carlinhos
eo cara", (eM) ,

AVANTE
64 anos de participaeao
ativa na comunidade,
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1�IOs times da area
para quem::ti :�::u��
interessou pelo futebol da area, aqui vao algu
mas dicas sobre 0 que antigamente se chamou
de futebol de varzea,

Possuimos tres times. Urn da primeira di
visao do esporte amador de Florianopolis, 0
Avante, de Santo Antonio de Lisboa. Outros

dois, 0 Triunfo (Sambaqui) e Santa Cruz (Bar
ra do Sambaqui), disputam a terceira divisao

do amador da Capital.
Hoje vamos tratar doAvante e do Triunfo.

lWAi�TE

o Avante de Santo Aptonio de Lisboa se

chama oficialmente Associacao Recreativa

Cultural e Esportiva (ARCE) Avante, funda
do por urn conhecido personagem: Raulino

Ferreira, 0 popular Pepeco. 0 ato se deu no

rancho de pesca de Pepeco em Sambaqui e 0
nome inicial fqiAvante Futebol Clube.

Pouco depois, no entao Clube Sete de Se

tembro, em Santo Antonio, no dia 30 de mar

co de 1947; aconteceu a: fundacao oficial, com
a presenca dos principais lideres do distrito:

Raul Francisco Lisboa (presidente de hon

ra), Altino Cabral (presidente), Hilton Areas

(vice), Manoe! Pinto da Luz;Mane Agostinho
(P secretario), Jose Bruno Pereira (2Q secre

tario), Arnaldo Lisboa (IQ tesoureiro), Joao
Ismael Coelho (2Q tesoureiro), Conrado JUlio
da Costa (orador) e Osni Pereira (cobrador) e
outros, As mformacoes foram apuradas pelo
historiador Sergio Luiz Ferreira.

Segundo a mesma fonte, depois deAltino
Cabral 0 Avante teve na presidencia Joao de
Deus Sartorato, HiltonAreas, Rafael da Rocha
Pires, Nicolau-Martins, Arly Lisboa, Jair Costa,
Arnaldo Lisboa Filho,Amilcar Sant'Ana Lisboa,
Ademir Lisboa, Adauto Raul Lisboa, Edenaldo
Lisboa daCunha (Feijao) eJuarez Branco.

o time principal pertence a primeira di

visao do futebol amador de Plorianopolis e

disputa a Copa Interligas.

TRlUNFO

o mesmo Raulino Ferreira (pepeco),
fundador de fato do Avante, conforme Ser

gio Luiz Ferreira, juntou-se a Cassie Agenor
de Andrade, em 1953, para criar 0 Triunfo
Futebol Clube. Uns queria denomina-lo

Olaria (morro principal na praia do Fogo),
'outros Vasco da Gama, como 0 proprio Pe

peco. Zenaide de Andrade Souza, madrinha
do time ao lado de Dilma de Andrade Gaia,
adquiriu 0 jogo de camisas na Casa Triunfo,
commarca do mesmo nome, dando origem
a denominacao.

Inicialmente 0 time jogava em gramados
na beira da praia. Depois num campo no inf

cio da chamada rua do Condominio. Pepeco
foi presidente por 21 anos, substitufdo por
Manoe! da Rocha Pires, Rodolfo dos Passos

Pires, Raul Lisboa Neto, Danie! Raulino de

Andrade, Ivo Cordeiro, joao Candido da Luz,
Antonio Luiz Campos eOsmar Policarpo.

"Em 1981, 0 Triunfo entrou em declinio
e fechou as portas", informa Sergio Ferreira.

Foi reerguido em 1985, com a criacao do chao

mado Veterano, atraves de Celio Concelcao,
Celio Andrade, Ivo Cordeiro, Raul Lisboa e

outros. Mauricio Meurer assumiu a presiden
cia, substituido porAlvaro Carlos de Arruda e

-,

Gabriel Vaz Pires.

o time continuava sem campo quando
Mauricio Meurer, atual presidente, reassumiu
a presidencia, Em 1982, Roberto Iapa Pires

conseguiu que seu pai, Rafael, emprestasse
o terreno mais ou menos no local do campo
atual, desapropriado pelo prefeito Antonio

Henrique Bulcao Viana em 1992, cabendo ao

sucessor, Sergio Grando, concluir as negoda
coes. No dia 5 de abril de 1998 foi inaugurado

. 0 Complexo Exportivo de Sambaqui, com a

denominacao de Raulino Ferreira, cuja placa
foi descerrada por e!e proprio, 0 saudoso Pe

peco. Fruto dos esforcos de Mauricio Meurer
e urn grupo de dirigentes.

Alem do Triunfo, existe na regiao 0 Santa

Cruz, da Barra do Sambaqui, ambos dispu- -

tando a terceira divisao do futebol amador de

Florianopolis. 0 historico do Santa Cruz sera

abordado na proxima edi�o. ill

Time atual do Avante Triunfo hoje. FOlDS tElSO MfltlTlNS
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'''lira urna toto",
pede.alguem

-Celso, gritoti.alguem.t Qlhei, era Eduardo de Souza, 0 Duda,
.

gol�ito do juvenil do Figueit�riSe. Estiva·
mosno Complexo Esportivo de Sambaqui,
o campo do Triunfo.

.::... Tira uma foto para 0 jomal, pediu,
abra�do 0 goleiro Anderson, qUe havia
.acabado de deixar (j gol do Triunfo na go
leada.de cinco no domingo sabre 0 Floripa,
pelaTorceirona.

Ttrei a foto, guilfdei.
Hoje liguei para Heitor Cordeiro, .que

ria sabe r se 0 Ariderson tambem havia co

mecado naEscolinhado Triunfo. ,

- Quero fazer uma notapara a foto que
o Duda pediu com 0Anderson do Triunfo.

- Eles sao irmaos, respondeu Cordeiro.
�All! Ta! Nao saba,
Foi entio que fiquei sabendo.
An�erson Moreira de Souza comecou

na Escolinha do Triunfo com nove anos de

idade, como goleiro, e so nao seguiu car

reira no ramo por causa da altura. Auxiliou
Heitor Cordeiro algum. tempo na prepa

ra�o dos goleiros das equipes de base do

Tri\lnfo (Escolinha).'Tem 20 311os. E.o atual
preparador fisico dos adetas do juvenil do
Avai, tendo se destacado atualmente como

golehu do Triunfo com exce!entes atua�6eS.
Duda tinha cinco anos de idade quan

do comecou namesma Escolinha, tentando
segulr 0 irmao, que 0 ajudou como pode.

,

Hoje ele, Duda, esta com '1,91 de altura,
tern 15 anos de idade, e continuaci a cres

cer mais urn pouco. Tern se destacado no

Figueirense, construindo as bases de uma

carreira promissora.
- Entao you publicar a fat? no jomal

.
e no site, com urn pequeno texto, disse ao

Heitor,
- Muito born, e!esmerecem!
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