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Em debate 0 destino
do Dasarao da Ponta
q U· a. I sera'0 �estino do Ca-

,
sarao da Ponta do

Sambaqui depois que tenninar a restaura

�ao? A pergunta corre 0 distrito de Santo

Antonio de Lisboa, especialmente 0 bairro
de Sambaqui, enquanto surgem as primei
ras opinioes. A ex-presidente da Associa�ao
do Bairro de Sambaqui (ABS) , Regina Di

marcantonio, atualmente residindo em Bra

silia, deixou urn estudo sobre 0 tema pro

pondo a instalacao de urn cafe no local. Esta
seria a forma de garantir a manutencao do

imovel e 0 pagamento de outras despesas.

DLlQ1)l
o DAQUI Jomal e uma publicalJao da

empresa DAQUI EdilJoes (r(J� C�m)!'lo $�r'

pa, NMlO AnWfiio de UttlOa, il" 51 - Cgp IillOli(),

440 =� �ruJtfl A!ltiji1!(j Q(l l.lsbon, !'IOrfllo6po!!@·:;C),
n&o/,cM: <ill :1�;�rHlzlW, ¢jMf\RC1!1�: 411 g9(ii-i;�2iJj
tM1!5,l)tl1'l (Joanil Cabral) l) <iii §i 32,7Hii) (HeIIlM
Rildrl\1tl!lfi, cOfitmll). t'MAik: IIli'gIllOfiil!ll1wiWgIMiI.(;om.
QQ(lfiQ�'1J\i{to t(lif6I1iAL'. CiJl�\l NlafJ:1M aiJi1l�!I�I" tempon·
!JavilI, mgiwo prOilsS!OIlaI27040·;J92iSC). 00@PtNA()M

[iOM�r.()iAL: JouM Cab"'lt £ilIQAn. CiI!sf! M!lNlf!ii. ffiXlOZ:

ColNQ MUfll!l�, lliJtmig H(J\lill, f01-O> ilk rDilj;\O: t:dH CIl'

1Illic(ll1tl, Mllrt,'(I Cu�ar, G@!l10 Martintl, i'lJWWAM�m d11,\,

':eo: A,vrroii CM, IMI'iIO&&!,,(j, CirllllMrIlJ (AplWatililtl,PR).

A vice-presidente da ABS, Doris Gomes,
concorda em parte com a proposta: 0 usa

do Casarao deve assegurar algum retorno

para os cuidados com a edificacao erguida
em 1854, mas deve pennanecer nas maos

da entidade. A venda de obras de artes e de

artesanatos, pela propria Associacao, pode
suprir essa necessidade. A artista visual He
lena Rodrigues escolheu 0 Casarao como

tema de seu trabalho de conclusao de curso

na Udesc. Ela defende que os saberes tra

dicionais materiais e imateriais do distrito

tenham ali seu canal de expressao.

Segundo as pesquisas de Helena Rodri

gues, a atual sede da ABS e uma "construcao
tipica do chamado estilo colonial portugues",
dispondo de tres salas dianteiras, quatro al

covas (quartos sem janelas) e ampla cozinha,
tipica morada de "familia abastada do seculo

19". Existem informacoes de haver pertenci
do it familia de Sinlronio Jacinto Dias, prova
velmente a seu avo paterno, Jacinto Jose de

Andrade. No final do seculo 19 abrigava urn
armazem de secos e molhados e, a partir de
1905, 0 Posto Fiscal Aduaneiro de Sambaqui,
que funcionou ate 1964. (CM.S.]) I

Cena da procissao de Nossa Senhora dos Navegantes realizada pela Capela da
Santa Cruz do Cacupe:-rOiO CWSO MARTINS
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"Nos comi
PORcEuOHERcfuoMARCIANO

A Barra do Sambaqui
Himuitos tempos arras
Era urn lugar bem pacato �

Que os tempos nao trazem mais.

Quanto nos era crianca
Tomava leite de vaca
Nao tinha as fraudas de b.oje
Usava-se paninho de saca

Se tinha dor de barriga
Mamae falava ao papal:
- Vou fazer chi de erva doce

Que a dor embora vai.

Nao havia leite em po
Era mingualzinho de farinha
Nao se tinhamamadeira
So se usava colherinha.

a�odocafe
A temperatura erab�
Mamiie colhiao cafe
E nOs ficava em uma caixa.

1

Mas se vivia feliz
Ate hoje me di saudade.

Nos cornia 0 que plantava
A pesca era abundante
Nao se sala a passeio
Ese trabalhava bastante.

Nos quase nao se divertia
Pois nao existia brinquedo
Se respeitava os idosos
Guardava-se muito segredo.

A Barra nao tinha luz
Nem tao poueo tinha carro
Nao se andava a noite
Nos nao fumava cigarro

AspessQas eram edueaaas
Todas se eumprimentllvam
Nas eonversas d

Meus pais fala
E nos nao p
Se nos passas
Meupaidela

Os pratos eram deQarro
Os talheres de l�
Antes de todos eOmetem
Se fazia urna ora�o_

Rod. Gilson da Costa Xavier, 2.190

(48) 3334-4400

DAQUI

Meus pais levantavam ce

E assavam peixe na brasa
Papai seguia pra roca
Mamae cuidava da casa ..

,Nos tambem seguia ele
NaMa do dia a dia

muito simples
muita alegria.

Planta"VaoSe -lilan<lioca� cana

Nos!' engenho
Seadquiria
CommUita,garci e erop

Nosehegava de pescar
Se espiavap¢la fenda
Mamae estava esperando
NQbanquinho fasendo renda.

-_.',",

escama

eofogao
Era e gostosa
Sobre 0molho de limao.

Mais urn dia se eneerrava

Mas sempre adoramos a Deus.

Assim era noS&;tIviaa
�diaadia
assouemvto
s6alegria.•

Pizzas e

empanadas
argentinas

TELE-ENTREGA 3335-0013
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DlSTRITO DE SANTO ANTONIO DE lISBOA

o parafso da gastronomia·
POR CElSO MARTINS I FOTOS MARCO CEZAR acorianos, Seus habitantes se dedicaram it

lavoura, extrativismo e pesca, transforman-
A temporada de verao no distrito de do mandioca em farinha e cana ein acucar,

Santo Antonio de Lisboa atrai turistas espe- melado e aguardente em numerosos enge-

ciais, interessados no deslumbrante cenario nhos. 0 sortido comercio e a presenca do

natural, as construcoes centenarias, urn Posto da Alfandega na Ponta do Sambaqui
povo peculiar, lugar repleto de tradicoes completavam 0 perfil economico do distri-

hist6rico.culturais�lcloric�J... onde nos to, onde 0 cafe substituiu por algum tempo
uitimos'10 anos se consolidou como polo; "�a_I1lQed� cp!!eqte:'-Nas decadas de 1950 e -

gastronomico de Plorianopolis. Tanto em 1960, segundo ohlsiorlador Sergio Luiz

Sambaqui, quanta em Santo Antonio, Praia
Comprida/Caminho dos A<;ores, como Ca

cupe, os cerca de 30 esrabelecimentos ofe

recem massas, pizzas, culinaria portuguesa,
cafes, e os mais variados pratos it base de

frutos do mar, como peixes, camaroes, os
tras e mariscos.

Povoado criado em 1698 pelo padre
Matheus de Leao com 20 casais, recebeu
cerca de meio seculo depois os imigrantes

Ferreira, Cacupe, Santo Antonio e Samba

qui se tornam balnearios da Capital.
Essa veia turistica se ampliou com 0

tempo e 0 distrito soube aproveitar as po
tencialidades naturais e humanas, aliando a

producao marinha com as habilidades das

cozinheiras 'e cozinheiros locais. Cenario
. havia, faltava atender aos visitantes tradi

cionais e atrair outros, sem grandes impac
tos no dia-a-dia local. Hoje, 0 comercio, a

pesca, a maricultura e 0 polo gastronomleo
sao as principais atividades economicas, A
comunidade esta representada atraves de

associacao e conselhos comunitarios, pos
suindo times de futebol como 0 Triunfo e 0

Avante, blocos carnavalescos e instituicoes
religiosas.

A procura pelas iguarias gastronomlcas
preparadas no distrito acontece 0 ana todo,
mas se intensifica na temporada. Muitos

restaurantes servem ostras e mariscos (me
xillioes) retirados na hora dos criadouros

no mar, principalmente ao bafo e gratina
do. Os camaroes sao servidos ao bafo, it

milanesa, ensopado ou flambado no conha
que com nata e especiarias. Urn dos pratos
mais apreciados e a caldeirada de frutos do
mar (peixe, camarao, lula, polvo, marisco e

berbigao), 0 camarao na moranga, a encho
va escalada, a tainha ao forno ...
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atrativos

Paisagens, construcoes nlstoncas e cultura
o DAQUI jornal encaminhou a personalidades residentes em outras areas da cidade a seguinte

pergunta: 0 que 0 atrai ao distrito de Santo Antonio de Lisboa? As respostas logo chegaram.

"A paisa�em b�colica d� regiao, os
l1.casarlos anttgos, a paisagem, a

sensacao de tranqiiilidade e, as vezes, os

restaurantes." (Eduardo Lima, advogado)

"principalmente por ainda pres�n'ar
a arquuetura e costumes aconanos.

Sinto-rne em casa, num Lar Doce Lar."

(Aurea Maria Martins da Silveira, esteticista)

"santo Antonio (incluindo as localid.ades que 0 integram) atrai pelas caracteristicas muito
proprias que formam sua 'personalidade'. Na llha, pode ser comparado ao Ribeirao da

Ilha por preservar elementos originais, mesmo com adensamento populacional significativo.
Gosto mais de visitar e 'curtir', e claro, fora da chamada 'alta temporada'. Nao por acaso, ensejou
o primeiro dos livros de nossos distritos da llha (Iaponan Soares, 1989-90)." (Esperidiao Amin,
deputado federal, ex-governador) ,

"oque me atrai e por ser urn Ingar pitoresco e que tem urn
movimento cultural relativamente grande, somado com

a proximidade do centro e 0 distanciamento do Norte da Ilha."

(Alisson Mota, mustco do Trio do Engenho)

" 1- Beleza natural; 2 - Patrimenio historico; 3 -

Gastronomia; 4 - Amigos; 5 - Por-do-sol, 6 - Cultura."

(Carlos Damiao, jornalista)

"A lem da beleza e da paz, 0 que me atrai em Santo

funtonio de Lisboa (incluindo Sambaqui e as outras

Iocalidades citadas na pergunta), e 0 trabalho de mu!tos de

eus moradores e de associacoes ativas pela preservacao
do meio ambiente e da qualidade de vida, e a luta contra

os especuladores, contra a cobica e contra aqueIes que so pensam em lucre � pecunia, e que nao
_ possuem-qualquer respeito pela natureza. Enfim, o trabalho fncessante e diario em

prol da vida e da dignidade humana.
"

(EmanuelMedeiros Vieira - escritor

ilheu residente em Salvador)

"A paisagem e.a arquitetura."
.ll.(Fernando Evangelista, jornalista)

"oque me atrai e a 'alma' do

bairro. Acho que a lugar nao
pode perder sua identidade." (Milton
Ostetto, engenheiro, fotografo)

<�, �: :_ ',; !!�;; ',:-l- �';��\ ,;�"< �:i��'". -�'>'i"��"';:":��;4:!il:"���.�";,
Rod. Rafael da Rocha Pires, 2.156 - SambaqUl�.,
. Florjan6p�lis.- SC - Fone (48) 3335-0097;�o'�,:" � _''''. "

,
_

1 -

"

m Enalteciendo la vida en Carnaval

@ "QI!llbN!l'�

Q_ Sambaqui, 12 defeb. Poseeruna identidadque respete /a igooldady
(j) enaltezca la solidaridady el amor entre los seres humanos es un becho

Q) que es recordado, a traves de la mas altafelicidadque expresa elpueblo
de SantoAntonio de Lisboa, situado en /a ciudad de Florianopolis en el
estado deSanta Catarina, perteneciente aBrasil:

Va, el sonido de laspercusiones, los bailes tradicionalesy la Zamba

que lleoa en la sangre cada habitante de Brasil, es el itinerario cultural
quefortalece elespiritude haber nacido en lagran tierra sudamericana.

Con el calido verano de febreroy el /argo dia que culmina despues
de 10 normal, los habitantes de SantoAntonio comparten el enorme tra

bajo que han realizadoprevio a /a celebraciOn delCarnaval que anual
mente es celebrado con un derroche que irradia tradicion, arte, cultura
y demas componentes que brillan en lapura alegriaque se vislumbra en
cada rostro de quienesparticipan en /amajestuosafestividad.

La noche comienza a capturar la felicidady derramarla sobre los

cuerpos danzantes de Florianopolis, que al ritma de las percusiones
bailan y cantan las tetras de las melodias que renombran a sus an

cestros y su historia, cuyo legado ha hechoposible que en elpresente,
sus habitantes disfTuten del regalo mas digno que puede tener un ser

humano, la vida.
Esa vida que facilmente se puede perder, pew gue en Florianopo

lisperdura con la utopia de bacerla eterna, mediante fafelicidad que

transpiran sus habitantes y que brilla a diario en sus expresiones, len
gooy volyntadde reafi-rmar su compromiso con elprojimo.

EI desbordamientodefelicidadque enFlorian6polis ocurrealliegar
lafecha de celebraciondelCarnavalesfacilmente ()por los nifios,
que desde ya son ftmnadores de este prospero leg. que combina el

encuentro de las diversas culturas que aqui habitan, en total armonia
. junto con la naturaleza.

ElAtlantico que beiuiice la 'babra de sus costas con bermosasplayas
y con susfrutos ,alimenticios, tambiin son representados en el Carnaval,
puesto que las enormesftguras que desfilanjunto a los bailarines de zam
ba, las bandas .depercusion y laspersonas que demuestran su alegria, a
traves demascaras l:XUberantes reflejanque el amorpor la vida debe eele
brarsea diari6, alejada'de lospresagios que copvulsionanatmundo.

Por esta noche, Florianopolis se sitUa entre lospobladosmas alegres
qU(! exiSten en esta era humana y sus habitantes nsa'bles al
ritmode1azambay..Ja-b�aditl
tienen con buena c¢idadde vidaa sus habitantes.

Laspalabras se convierten en un injinitomarparadescribir el colo
rido, sabory sentirniento humano que de inmediatoposee al que llega
porprimera vez, a un evento de talmagnitud.

Modestamente los habitantes de estapeq
do ubicado en elgranBrasil, acentuan el valor i
iQue viva elCa

RONNIE HUETE, jornalis.ta hondurenhQ. Perseguido
. pais, permaneceu os primeims meses de 2010 e

sq. Texto escrito em fevereiro de 2010.
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FOTOS caso MARTINS

•

CARNAVAL 2011·�f
C I do distrito de Santo Antonio de Lisboa ja se tornou uma tra-

o· arnava di�ao em Florian6polis. Cerca de duas dezenas de blocos e

grupos desfilam pelas ruas e clubes entre os (lias 4 a 8 de marco (sexta a terca-feira). A
grande novidade em Santo Antonio de Lisboa sera 0 desfile do lendario Ze Pereira (Ribeirao
da Ilha). Em Sambaqui, 0 bloco Engenho de Dentro desfila pela primeira vez sem os carros

alegoricos, seguido pelo bloco A.guia Dourada, da Barra do Sambaqui. 0 Camarao do Dan

dao e a Costela da Gambarzeira completam a folia. Confira abaixo toda a programacao, I

crassificados
SAlGADOS
VARIADOS
PARAFESTAS
E COMERCIAL.:.
CIDA
3235·3092J
8829-7427.

FREELANCER DE
GARCONETE,
SERVICOS
GERAIS E
fAXINA.
ANA PAULA
8805·4287.

ROUPAS, BOlSAS
E ACESSORIOS.
Propina, Divina Rosa,
QYf e confec�oes
$aoPaulo .

DESIGNER
GRAFteo.

SOME VIDEO.
Possui amp(a

. experfencia na area
de $onoriza�ao,
ilu , efeitos,
djs gem hdv
visa pre a
alta qualidade.
3335·033219929·9323.
egrosner@hotmait.com

CUSTOMIZACAO
• DE CAMISETAS
PARA0

.CARNAVAL.
HELENA

. 9132-7166.
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NERIANORAOE

Pinceladas da memoria
(

Neri achou que podia ser um artista

e retratar esse universo cultural; cujas
bases flsicas estavam em franca extincao
naquela decada, e resolveu procurar Ro

drigo em sua residencia no Centro de

Plorianopolis, Ao chegar, encontrou 0 pai
de Rodrigo, Martinho, executando suas

pinturas. Ficou ali conversando com ele

e observando 0 misturar das tintas, a pre
cisao das pincelas, fascinado em ver as

imagens brotando na tela.

Quando Rodrigo chegou, Neri foi logo
ao assunto, pedindo que indicasse uma

escola onde ele pudesse aprender a pin
tar, ouvindo surpreso mais ou menos 0

seguinte:
.
- Nao precisa de escola. Se estudar vai

comecar a pintar vasinho com flores.
-

A conversa se estendeu por mais algum
tempo e Neri saiu determinado a ser artista

plastico e, sem saber, filiado Ii escolanaif-
ou arte primitiva moderna, produzida por
artistas sem formacao academica, caracte
rizada pela simplicidade e falta de alguns
elementos ou qualidades presentes na arte

produzida por artistas formados. Mas nem

posso isso menos belas ou fascinantes.

lis, na Galeria VictorMeirelles. Casado em

1979 com Edia Claudia Andrade, no ana

seguinte ganhou 0 primeiro premio, ad

quirindo uma geladeira. Dai para frente foi
uma carreira ascendente, um permanente
aperfeicoar da tecnica, de composicoes,
combinacao das cores, pesquisas e temas.

Em 2004, por exemplo, representou 0 Bra

sil no mes de maio no Catalogo Interriacio
-nalAnual2004 da CFM The Power ofFlight,
da General Eletric, produtora de turbinas

para aeronaves.

POrosCUO MARTINS

nasse:

- Neri, va sernaifna vida!
Nao aconteceu bem assim, mas foi pa

recido.

Nascido na Praia CompridalCaminho
dos Acores em 26 de maio de 1954, Neri
Agenor de Andrade estava com seus 18

anos de idade ao topar com urn artista plas
tico trabalhando na casa de um vizinho. Pre

parava uma exposicao, rodeado por tubos
de tinta, pinceis de diferentes tamanhos e

formatos, uma tela sobre um cavalete onde

traces a lapis sumiam nas cores.

o artista era Rodrigo de Haro que, ape
sar de compenetrado na obra, notara 0 ar

de espanto e adrmracao do jovem pescador
que ali passara. Antes de ir embora, deixou
uma sacola com telas, tintas e pinceis, ma
terial que Neri usou para fazer 0 primeiro
quadro, mostrando 0 Casarao em que
viveu. 0 trabalho foi deixado no local em

que amae, dona IracemaMarta deAndrade,
vendia rendas. Certo dia, 0 proprio Rodrigo
apareceu para adquirir algumas pecas, e se

admirou com a pintura.
-De quem e?
- E do meu filho, fez com aquilo que 0

senhor deixou pra ele.
- Diga a ele que precisa assinar e colo

car a data, pois ja e um artista.

Depois que Rodrigo de Haro foi em
bora e a mae narrou ao filho 0 dialogo ea
aprovacao, 0 jovem correu e registrou com

o pincel na base do quadro: Neri Andrade,
1977. 0 reconhecimento mexeu com a

cabeca dele, que, desde os 6 ou 7 anos de

idade, acompanhava 0 pai Agenor Jose de

Andrade na lavoura de cafe e mandioca, no
engenho de farinha e na pesca permanente,
com um espinhel de mil anzois, primeiro, e
uma rede de espera, depois.

RAPIDG NO PINCEl

Em 2006, foi premiado na Bienal

Naif realizada em Piracicaba-Sl', com os

quadros "Pescaria noturna" e "Interior de

um engenho". Segundo 0 critico Oscar

D'Ambrosio, num texto sobre 0 traba

lho de Neri Andrade, "0 segredo esta em

nao oferecer 0 obvio, mas criar uma visao

pessoal de um universo no qual se sen

te Ii vontade por conviver com ele desde

crianca". Assim, "cada novo quadro torna
-se entao umamemoria afetiva de um local

que perdeu suas caracteristicas originais.
o bairro que ele pinta nao existe mais da

maneira que Neri Andrade 0 retrata, mas e

preservado pela sua memoria, pela forma
como transforma suas lernbrancas em qua
dros bem elaborados".

Somos tentados a pensar, ao observar
atento um quadro de Neri, que ele leva

dias, semanas talvez, para conduir uma

obra, tal a delicadeza dos traces edos deta
lhes. Mas nao e isso que acontece. Quando
nao esta no mar pescando ou cuidando de

'sua criacao de moluscos, 0 artista vai para 0
esnidio no segundo piso de sua residencia

e se poe a trabalhar. Nao tem propriamente
uma rotina de horario, Trabalha em duas ou

tres telas simultaneamente e, ao longo de
uma semana, as deixa terminadas. Ou seja:
e rapido no pincel. I

T!NTAS. REDESE OSTRAS

A habilidade com os traces chegou
cedo.

- Desde pequeno, na escola, eu dese
nhava. E por causa disso as historias que a

professora pedia para escrever tinham que
sec ilustradas.

Hoje, na maturidade, com cerca de tres

mil quadros produzidos, faz um balance.
- Eu pinto aminha vida, 0 que eu vivo.

o casario antigo - eu morei num -, as fes

tas do Divino, as igrejas da Ilha. Procuro

resgatar isso ai, pois sei que um dia, infe
lizmente, nao vai ter para contar a historia.

Sua estreia aconteceu em 1978; na Co

letiva de 12 Artistas Novos de Plorianopo-

NOTA A produQao de Neri Andrade e comercializada em seu estudlo e na galeria de Helena Fretta (www.helenafretta.com.br). Texto publicado originalmenle no blog
Sambaqui na Rede.

DPTICA
/��-'\ (f5}fnz&1

Rua Conego Serpa, 101
St�. Antonio de Lisboa

Florianopolrs - SC
Fone/fax: (48) 3232�2250
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ESCOUNHAS DO AVANTE E TRIUNfO

rndo novos atletas do futebol

� Mercado
, ,,'" �. *""� .""""

SantoAntonio
'A._....._�· .;""'� � -� ......� " ����_"'>,:;�

3235-2125
Rua COnego Serpa, 62 - Santo AntOnio de Usboa - ROrianopolis - SC

silvanomercadosantoantonio@hotmail.com

•

corna
ana de 1999. 0 re- da diretoria do Triunfo e incentivo de seu

Ivo Cordeiro (meu pai) e do entao presi
dente do clube, Mauricio Meurer, iniciei 0
trabalho com a Escola de Futebol Triunfo",
recorda Heitor.

Depois de sete anos de trabalho em

Sambaqui, "uina grata surpresa", ou seja,
"urn convite do entao presidente do clube

Avante, Edenaldo Lisboa (Peiiao), para co

ordenar os trabalhos em Santo Antonio de

Lisboa". E foi dessa forma, "com muitas di

ficuldades, aIegrias, aprendizados e princi
palmente amizades, que estou desen

volvendo atividades de futebol
com criancas e jovens".

cern inaugurado
Complexo do Triunfo, denominado Rauli-

no (pepeco) Ferreira, estava aberto a inicia

tivas, sonhos e ideias, 0 novo espaco atraiu

o jovem recem formado em Educacac Pisi

ca, Heitor Cordeiro. "Comecei a trabalhar

com futebol em 99 no Triunfo, mas esta e

minha paixao desde pequenino, quando
disputavamos 0 espaco com as vacas e cava

los, para jogar nossas peladas, no Pasto do

seu Rafael Pires, onde hoje encontra-se 0

.

Condominio de Moradores Sambaqui."
Paixao que tambem influenciou na

hora de fazer 0 vestibular e definir 0
futuro profissionaI. ';.\ntes mesmo de
estar formado (em 1999), com apoio AVANTE

trabalho desenvolvido atual-

entre

cinco e 16

anos, atuando
nas seguintes compettcoes.
Campeonato Metropolitano
(categorias sub 11, sub 13 e

sub 15); Copa Integracao
(categorias sub 10, sub
12 e sub 14) e-Copa
Avai (categorias sub
12 e sub 15).

Ao longo de

2010 "fomos a

melhor escola

do Campeona
to Metropolita

no de Bscolas de

Futebol", destaca

Cordeiro, sagrando
-se campea no sub 15,

vice campeao no sub 11

e terceiro lugar no sub 13,
"alem de boa participacao
nas demais competicoes dis

putadas".

TRIUNFO

o trabalho iniciado em 1999 no Triunfo
inclui jovens de 14 a 17 anos de idade, "vi
sando uma formacao mais especifica para a

modalidade", participando das seguintes dis
putas: Liga Florianopolitana �e Futebol (ca
tegorias sub 15 e sub 17); Copa Ava! (catego
ria sub 15); Campeonato EstaduaI (categoria
sub 15); SC CUP (categoria sub 16) e Copa
Saudades-Umbro (categoriasub 15 e 17).

Em 2010, a Escolinha do Triunfo con

quistou 0 titulo no sub 17 da Liga e 0 vice

-campeonato com 0 sub 15, alem de boa

participacao no EstaduaI e SC CUP.

EXPECTATIVAS

Ao todo, Heitor Cordeiro e responsa
vel pela formacao de 130 criancas e jovens,
sendo 80 no Avante e 50 no Triunfo. "Seria

muito born, se trabalhos como esse rives

sem a devida atencao e 0 apoio total dos

orgaos publicos", reivindica. Ele argumenta
que os,esforcos "moldam 0 individuo de

forma completa, no seu todo, e nao so para
a pratica da modaIidade em questao".

Lamenta ter que "ficar pedindo ajuda
aqui, vendendo rifas ali, para que nossas

criancas e jovens possam continuar desen

volvendo atividades saudaveis e que os aju
dem a nao trilhar por caminhos indesejiveis
pela sociedade". Apesar do sucesso de uma

trajetoria de 12 anos, Cordeiro confessa: "Mi
nha maior tristeza, durante todos estes anos

a frente deste trabalho, ever ex-aIunos fora
do mercado de trabalho, ou sem estudar.

Fico muito chateado quando tenho a sen

sacao que urn jovem esta desencaminhado.

Mas, como dizia lim grande mestre: 'Calma

professor, nao da para saIvar todos'."
Iambem existem as aIegrias, "muitas,

incontaveis", sobretudo por ter ex-aIunos

"trabalhando atuaImente comigo, cursando
Educacao Fisica e seguindo os mesmos pas-

-

sos, acho que e 0 que mais esta marcando
no momento", complementa. (C.M.).
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