
MEMORIA

Roldao da Rocha Pires
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PERSONAGEM

o duro otloio de Janio
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CULTURA

Cesar coleciona 1.500
discos de vinil {S)

A maricota voltou e trouxe as rendeiras. FOTO CElSO MARTINS
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Avante com Bonga •
o poder ofensivo do
Triunfo • Historico do
Santa Cruz (8)
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SAUDADES Se Raulino Anastaclo Ferreira, 0 Pepeco, losse vivo, estaria completando
94 anos de idade no pr6ximo dia 19 de maio. Na ·imagem Pepeco conduz sua lancha numa

Festa de Navegantes na decada de 1970. feTO jl(;�IiVO !JSMNl.I'OUCAI1PO
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A di('etoria da Sociedade Gatnavalesca'd�iSambaqui;B10co Bngenho de'Dentro efef
'.' )�Otl ,e� 21/5- a doa�ao de ;at�r1ais ditaticQ-�edagogLcos paraa Escola �iircoli�o.

Jose de Lima, na Barra do'SatIlbaqui,
"

confrapartida social dos recursos PUb�1
cOWlcel?ido�. Os mat�r@gf<;)t;im adq os com recUrs(js propriQs.•

o sobrado demolido
A historia deste lugar parece ainda eco

ar nas paredes que restaram do velho so

brado e que urn dia foi coadjuvante da mais
importante visita que este lugar ja recebeu:
D.Pedro II e sua comitiva [1845]. Alem de

tantas outras serventias, 0 sobrado serviu

de cadeia para ingenues ladr6es de gali
nhas, que quando presos, sem demora re

cebiam suas sentencas, Cujo castigo impos
to era arrancar ,9S richoes-parrelheiras que
cresciam entre as pedras da memoravel rua
calcada, Entre os delegados mais conheci

dos em aplicar este tipo de pena estavam

AgenorJose de Andrade e Nilo da Rosa,

Zenaide A. Souza lembra que "por oca
si6es das festas do Divino Espfrito Santo,
vinhamos de mala e cuia. Nao so a nossa�
familia como outras familias de Sambaqui

expediente

que durante os preparativos da festa, ficava
mos morando no sobrado. Ate a banda que
vinha tocar posava ali".

Na decada de 60, Fermino da Silva, in
tendente distrital, encaminhou urn oficio ao

prefeito, Acacio Garibaldi S. Thiago pedindo
providencias, pois 0 mau estado de conser

va�ao do imovel colocava em risco as pessoas
de quemmorava nas proximidades.

A prefeitura notificou 0 proprietario,
Jose Daux, que restaurasse 0 sobrado. 0

proprietario alegando que nao tinha recur

sos preferiu demolir.
Nenhum outro imovel demolido em

Santo Antonio causou tanta indignacao. Se
gundoArlir Lisboa a comunidade protestou
e embargou a demolicao ou pelo menos 0

querestou.

Edilica�ao que'recebeu 0 casal imperial em 1845 loi demolida sem d6 nem piedade. fOro ACEfllJO EOI'MAWO
US!lOA, flEPNOOlJiJAO.caso IiJJiHi1NS

E assim por muitos anos 0 majestoso e

imponente sobrado era lembrado pelas rui
nas e pela memoria dos mais antigos. Mas

quis 0 destino que 0 sobrado se erguesse
novamente. Mas muito aquem da "mitolo

gica fenix", I

o DAQUI Jomal Ii uma publicar,;ao da empresa DAQUI Edir,;1ies Uda. ME {rna CiJm(lP Sf;rfl�, il"

57, CE-P' 88000-440, SamtJ AniooVJ de UillJill!, FI!;!fiIl1l6!101m-SCj, CNPJ Ii" tHI5Q,OOlI0()1}iw4\l, 0'>·:;':0 VirgliWrtlliw
llla@!liN1.i�.%m. !!fJN;'#J {4ilJ 33J5.!J2DO. CO\lfHCl.<t� (4$) fH32.-7iOO. DO'J!WEtiN;t;O f:t,HOfll4t; Ca!s.1 Marli1�'J IJomal!sla
wSpOimiivd, .iP 2704iJ4:i.g/SC}. GOi!iU!£ffii',:;fiJ e<lMkilCW., ,101m" Caol'll!. m:qi,if CeiS'') IWlrtfns. HJWS, Ae�J(l$ Men;!!·
00 UMJillj « Osmar l'1iliGtllil(), Cclw Marlljjs. fftf<;4' .luraN AndratlB l'irflS OIil1;; tiwalia), Ggllrim MNfe'. (;'-'lfio Herd·
lio Marc!aW), fImlr,fjIJ!ls '1Ilara, C<ilM Marlins, P;�1t;;·),'''�t!M (jBAllCC: AjirtOI1 CfUt. IMl'Rf.g�f& Grmil1!)rte (A!l1Jcilfana·PR).

Panhe 0 noticiario geral
AcOm f iode
do distrito de santo An on

.- no portal de
Lisboa e reg1ao \I

R de
Not\cias OAQU\ na

e

<www.daQuinarede.com.br>

Rua COnego Serpa, 101
Sto. AntOnio de Usboa

Florian6polis - SC
Fone/fax: (48) 3232-2250
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LEMBRANDO PAPAl

o amigo dele era Jesus""

?OR IRMA NATAl..WJURACIANDRADE PIRES cos urn arras do outro na ponte. Ele dizia:

Ninguem deve falar enquanto eles estao

passando. Quando eles acabarem de passar,
eu yOU contar a historia, Enos ficamos bern -

quietos como se estivesse vendo a cena. Pa

pai entao dizia: Urn marreco caiu na agua,
Agora precisa comecar a passar novamente.
Ela uma festal Ele (entao) dizia: 0 silencio

e muito importante porque quem nao sabe
ficar em silencio, nao aprende a escutar

Deus. Ele fala bern baixinho. Fechando os

olhos podemos imaginar deus dentro do
.

Coracao falando pra nos.

como a
querida mae, tambem

.

papai* aproveitava as

ocasi6es para nos falar com muita admira

c;;ao das maravilhas de Deus, na criacao,
Ele, urn dia, foi ver a grande roca de ce

bola de cabeca, que haviamos plantado (as
mudinhas), Voltou imediatamente em casa,

para nos chamar a ver as gotas de orvalho

caidas nas plantinhas, agora, todas erguidas
e os raios solares sobre elas. Era urn espeta
culo nunca visto, por que papai havia feito
as covinhas na roca, em forca de caracoL
Era lindo, lindol Ele entao aproveitou para
nos dar uma lic;;ao sobre tudo 0 que Deus

faz. Ali a presenca de Deus eramuito forte.
Nunca esqueci este acontecimentol
Outro dia cheguei na chacara que ele

comprara e ao entrar no portao, tirou 0

chapeu, sorrindo. Eu perguntei: Por que 0

senhor tirou 0 chapeu? Ele respondeu: Por
que aqui, tambem Deus esta!

Isso me ajudou ate hoje.
Para nos ensinar a escutar contava pe

quenas historias,

Urn dia ele contou: Urn homem possuia
uma quantidade de marrecos. Querendo
passar todos para 0 outro lado do rio, fez
uma ponte e comecou a colocar os marre-

SANTISSIMO

Quando ja eramos urn pouco maiores,
gostava de falar de Jesus Menino e da Euca-

.

ristia. Levava-nos a missa de Natal e a Procis

sao do Santissimo.

Uma vez fomos todos a procissao, que
foi ate 0 Posto [da Alfandega de Sambaqui,
atual Casarao da ABS]. Eram mais de tres

quilometros. 0 Benjamin [seu irmao] co
mecou a sentir os pes e saiu da procissao.
Ao chegar em casa, papai aproveitou para
nos falar quem era Jesus. Ele disse que nao

podemos sair da procissao sem uma ge
nuflexiio porque Ele e Deus, e Senhor de

tudo, e Rei enos amamuito, muito!

conversar com Jesus. Urn dia, eu estava la e

louvo a Deus porque 0 amigo dele era Je
sus. (Lages-SC, 27/02/2011) I

AEucaristia e 0 corpo, sangue e alma de

Jesus. Antes de ser consagrada e pao, e vi
nho, mas depois da consagracao e urn Deus

com urn corpo como nos.

Na Procissao do Santissimo nao esta

mos acompanhando uma imagem. Por isso
o respeito deve sermuito grande.

Quando urn rei passava ou alguem pas
sava diante do rei, os homens deviam se aioe
lhar. E quem e maiordo queJesus? (Ele e Rei).

Papai amava tanto a Jesus na Eucaristia

que, ao ir a cidade, visitava a Catedral para

* Segundo 0 historiador Sergio Luiz Ferreira, Roldao da
Rocha Pires nasceu em 5 de janeiro de 1901 e faleceu
em 5 de setembro de 1964. Era filho de Benjamin da
Rocha Pires e de Joana Maria de Queiroz. Negociante e

agricultor manteve propriedade na Barra do Sambaqui
e depois na Praia Comprida. Fi.liado it UDN, chegan'ao a

ser presidente do dlretorio regional do partido. Casado
em primeiras nopclas com Virginia de Andrade Pires e

em segundas nupcias com Pasqualina Vaz Pires. Filhos:

Benjamin, Juraci (Irma Natalia), Maria da Gloria, Jose,
Nernardete, Elias, Odete, Roldao, Edson, Alexandre,
Gabriel e Mozart.

Imagens da Proclssao do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores. Santo Antonio de Lisboa

(Florianopolis-SC), 22 de abril de 2011. fOrOS Cfl$fj MAAlWS
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o CASARAO NAO CAIU
a casara0 ::sta::!�o fO�
abriga a Cooperativa das Rendeiras de Sam

baqui e os artesaos e artesas da regiao. A rei

nauguracao no dia 20 de abril passado reu
niu autoridades municipais, como 0 prefei
to Dario Berger, e centenas de moradores

que acompanharam apresentacoes do Boi

deMamaoe a rmisica do grupo Terra Nossa.

Os artistas Carlos Cunha, Elias Andrade e

Rubens Oestroem abriram exposicao.
Na ocasiao 0 prefeito Berger se compro

meteu a restaurar0 anexo da parte dos fundos

Casacio, revitalizar a praca Macirio da Rocha

Mercado

Santo Antonio
�

3235-2125

-,.

Rua Conego Serpa, 62 - Santo Antonio de Lisboa - Florian6polis - SC
silvanomercadosantoantonio@hotmail.com

e a Ponta do Sambaqui. A ABS acompanha 0

cumprimento das promessas e recebeu 0 se

cretario chefe de gabinete da Prefeitura Jose
Nilton Alexandre (Juquinba), que executa as

acoes oficiais. 0 vereador Edinon Manoel da

Rosa e 0 historiador Sergio Luiz Ferreira tam
bern atuam em favor dasmelhorias.1

Prefeito Dario Berger e secretarlo da Educacao
Rodolfo Pinto da Luz com as rendeiras da reqlao de

Sambaqui. fOT{)S CELSO MARTiNS

Autoridades presentes na reabertura da restauaeao
do Casarao da ABS

"EL5-ENTREGA
fSCADOS EM GE�L
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caso do antjg? Post? avam;ando da' e conhecida como uma das organtzacces co-

de f�orianQPolis, 0 chamado Casa- mualtarias mais combativas e organizadas c;le
rao da p()nt. doSambaqui. Florianopolis. AABS foi declarada de Utilidade

PUblica pela Lei M:unicipal nO 2.217, de 2 de
maio de 1985.

A ABS e multo atuante em seus pleitos e

protestos realizados sempre atraves de manl

fesfac;oes publicas e atos culturais extrema

mente criativos.
Um bom exemplo disso foi 0 resgate do

Pao-por-Deus, uma tradi<;ao acoriana do secu-
10 XVII, para solicitar em 1986, ao entao minis
tro Celso Furtado, a cessio da Antiga Casa da

ALfandega para uso da comunidade.
A principal bandeira da ABS tem side a

luta pela defesa do patrirnonio ecologico,
historico e cultural do bairro de Sambaqui.
o marco disso foi a manutencao da Ponta de

Sambaqui enquanto patrimonio publico.
Suas principals realizacoes foram: Insta

lac;ao de uma praca pelo sistema de mutirao;
um parque infantil; obtencao da antiga casa

da Alfandega para 0 uso comunitario; revita-
lizac;ao do folclore local (boi-de-mamao, pau- "sos" Casara-0de-faa, ratoeira, temo dereis, renda-de-bilro):
efetivac;ao de debates politicos; apoio para a '

realizac;ao anual da Festa da Santa Cruz; expo- da Ponta*
sic;oes de pintores, -escultores e outros artistas

lecais, realizac;ao anual da gincana do bairro

(Gincaponta); palestras e debates educativos
abordando temas como a AIDS, tratamento
-do lixo, campanha em prol do tratamento de

esgoto; oficinas de teatro, canto, ceramica,
enda-de-bilro, artesanato, luta constahte pela
.
efesa da Ponta do Sambaqui etc..

Uma grande luta vitoriosa da ABS lt9�!lte
ceu em 1987, quando obteve dos ministerios
da Fazenda e Cultura a cessao, sob forma de
utilidade gratuita, da Aritiga Casa da Alfiinde

ga. E esse nosso casarao que reabrimos hoje
commuita alegria e orgulho.

Desde 0 compromisso firmado pelo pre
leito a quem agradecemos multo, foi um pro
eesso imenso de apreensao em tomo da viabi
lidade e execucao da obra de restauro.

Depois de anos e anos de mutiroes, pe
quenas arrecadacoes, 0 maximo que consegul
amos com esforcos proprios era manter mais
ou menos em pe a estrutura da casa.

Sabiamos que seria muito dificil executar
urn restauro sem participaeio do poderpublico.

Agradecemos ao senhor prefeito e toda a'
sua equipe pelo apoio e realizacao da obra, ao
vereador Dinho pela lntermediacao, a todos
os membros da.comunidade que com sua aju
da continuada nao "deixou a casa cair", como
era 0 lema de campanha realizada h:i muitos
anos atcis.

Alem das atividades ja citadas, inclua-se
no presente, 0 esforco das senhoras rendeiras
da nossa comunidade que estao formando
uma cooperativa de rendeiras na nossa regiao,

Muito ainda h:i de ser feito. 0 restauro do
anexo, da parte de tras do Casarao e 0 objetivo
mais imediato.

Preencher com mais atlvidades aglutina
doras da nossa comunidade suas salas sera
nossa obstinacao,

E por fim, nos mantermos unidos em

torno da preservacao das nossas belezas na
turals e das manltestacoes culturais e nosso
desafio comum. Aliados aos temas do dia-a
dia que circundam nossa cidade e nossa co

munidade.
A casa esta renovada, de portas e janelas

abertas parae 0 bom convivio social. Que se

renove em nos 0 desejo da partidpacao social,
de justic;a e bem comum.

Em nome de nossa diretoria 0 nosso mui
to obrigado e 0 convite permanente a todos

paraajudarem a preencher as proximas pagi
nas da nossa historia." I

*.lntegra do diseurso leito pelo presidente da ABS,
Rodrtges Viana (Lindao).
** Subtftulos incluidos pela edi�ao.

Que saudade, oi...
do meu antigo Casarao
chamado "A casa do Posto"
fachada acoriana de real valor,
onde guardo, atualmente,
as mais lindas tradicoes .

Casa daAJfandega,
entao eras olhada com amor.

Hoje estas esquecida, mas lutas guerrida
junto com 0 Engenho, nao seras perdida
Es cartao postal, lindo, sem igual!
Vou cantar-te em versos neste carnaval

Noutra era...
Te guardaram, entao,
nomes ilustres, guerreiros;
abrigastes estrangeiros
vindos de alem-mar,
hoje, de tuas janelas

; escuto as ondas a te embalar,
parecem estar dizendo:
Quero ver de novo teu brilho de altar!

CANTA, CANTA SABIA (refrao)
, MARICOTAATE ESPIAR
GUARDIADESSE PASSADO

, NAo VOU DEIXAR TE MATAR.
I
Oi, saudade ...

1 * Carnaval de 1997. Bloeo Carnavaleseo Engenho
� de Dentro. Enredo: Casarao da Allilndega da Ponta
� do Sambaqui. Samba Enredo: "SOS" Casarao da

Penta, Autor da letra e melodia: Manoel Candido da
Luz (Marreeo).
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Comerciante de
Sambaqui reune 1.500
rarid

·

is

:classificados

(Presta��o de Contas
�;,do Ponto de Cultura
, -''''c- c·",- .�_;

�Pescadores d� Cullura

o Pi'ojeto Ponto deCl.i1�:'pescidores
de Cultura" e realizado sob a respo�ili.
dade da Associa� cultural Baiacu de AI

.

IDJehl e�onta cop a parC�ria daASsocia�o
. deJ3airro de, SamJJaqui �S), a.Associa<;io

�dores de Santo Antohio de Lisboa

,Coinuritfarlo da Barra do

60.000,00
Prestagao de S�rvigos
OfiCinas Culturais

13.547,55
10.515,39

Sabados Culturais e

Arrastao Cultural 10.410,00
Kit Miltimidia 25.408,20

!ii, DivulgaGao 1.817 ,00

Rllndimentos de Aplicagoes
!&:+ Finaneeiras 1.698,14
¥ Contrapartida Assoc.
:, Cultural Baiacu de Alguem
iF Aluguel de Centro Cultural
%-

Servigos conti'tbeis e
.. ;\ administrativos

Intemet e telefone fix�

Celular

Agua e luz

. concerto de

roypas em
tecidp e jeans.

(lONl)O
DE V.EU ELOIR

CONSTRU�AO
�·REFORMA.
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E normal que 0 ser huma-

amargura e afli�ao e preciso observar de per- ganhar serventia. Ao operar essas transfer-

to os materiais usados pelo artista, poueo macoes janio sofre, sente dores, !amenta,
convencionais quando se trata de arte visual resmunga e geme, mas cria, coloca no mun-
ou plastica, do uma nova obra de arte.

REJEiTOS 10 iNUSiTAIlil

A comecar pelos suportes. Na primeira Uma versao modema de Matisse? Foi 0

no respire, se ali

mente e faca as necessidades regularmente.
o sexo tambem e urn componente natural

dos mamiferos visando a reproducao das

espedes. Exceto 0 ato de respirar, tudo 0

mais vern sendo regulamentado ao longo
dos seculos, 0 que nos coloca no campo da

cultura e da cnacao. Ou seja.as intervencoes
humanas e os conceitos de moral e etica, en-

exposicao ele usou telhas, sim, aquelas usa- que andou insinuando 0 artista e critico loaD
das na cobertura das casas. E muita madeira Otavio Neves Filho (Janga). No papel, disse:
(de qualidade, claro) mas que ele reaprovei- "Se quisessemos inserir este trabalho num

tao Ao dar os primeiros passos no ramo usou periodo determinado na historia da arte, a

.

urn carpet surrado que escapou do descarte. aproximacio maior seria com a abstracao
o esnidio e decorado com as roupas que se- pos-pictorica dos anos 60 e 70". 0 titulo de

cam no varal e a gaiola do coleirinha de es- sua primeira exposicao em 2009 resume

timacao. Sobre uma antiga mesa de sinuca, bern 0 carma e 0 gozo do artista: "Reciclarte

coberta por urn pano, ele executa as suas ar- - Cor e Forma".

tes, usando massa corrida branca que ganha A referida exposicao revelou urn artis-

as cores na aplicacao de corantes. ta unico, peculiar, com estilo proprio em

Se janio fosse dado a adquirir telas construcao, escancarando nas formas 0

prontas e bisnagas de tinta, talvez nao so- inusitado do comum e ordinario do dia-a-

fresse tanto. Mas os materiais que ele usa, dia que, por seu pincel, vivifica. Artista que
descartados, contem os elementos naturais salta do plano e vai para 0 tridimensional

de que foram feitos. Os rejeitos se reinse- .
< das Instalacoes, arriscando intuitivamente

rem no mundo, ganham nova vida e espa- 'as primeiras esculturas, revelando aqui 0
cos nobres em salas e saloes, sendo vistosj tornar-se urn criador rmiltiplo, 0 autor da

e admirados. Algo que ja nao existia volta a obra de arte por excelencia,

A introducao visa situar 0 leitor nUID as

pecto particular da criacao artfstica. visto de

fora 0 ato pode se confundir com 0 do prazer

permanente, quase proximo ao 6cio, a curti

�ao exaltada ou a propria felicidade geral na
Terra. Com jamo Pires Senna nao acontece

nada disso. Ao contrario. Cada quadro.flele e

urn parto, tao dolorido quanta deve stpQ de

parir uma nova vida.
"Cada quadro e urn sofrimento, uma

angustia, Sinto dores terriveis, tenho pesa

delos", confessa jamo enquanto nos diri

girnos ao local na SC-401 onde fara a nova

exposi�o. Para entender esta consterna¢o,

ATNO

. Perto de completar meio seculo de exis

tencia, janio Pires Senna nasceu na mater

nidade Carlos Correa, no Centro de Floria

nopolis, no dia 29 de janeiro de 1962. Seils

pais, 0 caminhoneiro Edevaldo Bonifacio
Senna e dona Maria da Gloria Pires Senna,
residiam na epoca na rua Felipe Schmidt.

"Eu meus irmaos nascemos na Carlos

Correa, nas toda aminha familia e de Santo
�Antonio de Lisboa", explica. Durante algum
tempo trabalhou no antigo BESC, saindo..._
para atuar como representante comercial,
atividade que desempenha atualmente.

Reside na Praia Comprida (Caminho dos
.....

A�ores) e e visto com frequencia em todas
as atividades religiosas, comunit:irias e es

portivas da regiao.

AVANTE
64 anos de participacao
ativa na comunidade.
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AVANTE, TRIUNFO E SANTA CRUZ

a casa
O avante mantem a base

e reforca alguns
setores do time, obtem a volta do tecnico
Emerson Oscar Rodrigues, 0 Bonga, e ga
nha 0 preparador fisico Gean Marques.
Ainda curtindo 0 tropeco na Interligas, 0
grupo tern pela frente 0 campeonato mu

nicipal de futebol amador da primeira divi

sao, organizado pela Liga Florianopolitana
de Futebol (LIFF). I

Bonga (E) tern como meta
a bicampeonato do Avante.

Preparador lisico Gean Marques
(acima). FOTOS GElSO MARTINS

Poder de ataque do Triunfo
CARLOS ALBERTO

JULIO CESAR DE MARIA FILHO
Foi campeao da (LlCA)
Copa Sao Paulo Meiocampo .

de Juniores incansavel de 37
pelo Figueirense anos Ii a pulmao

LUIZ FABIANO DA atuando como do Tnunlo e tern
SILVA (MARROM) titular na ala direita. como pmcbas
Meia-atacante jil Suas principais caracterfsticas a
loi prolissional caracteristicas versanlidade e a

atuando pelo sao a velocidade e qualidade com a bola
Avai e Guarqni da as dribles curtos. nos pes. Chegou
Palhoca, Iniciou no Jogou em 2009 este ana no clube
Triunlo em 2007, pelo time sub 20 e jil planeja sua
retornando 4 anos do Triunlo na Copa renovagao contratual
depois e sendo urn Bola na Rede, para a Copa Flonpa
dos artilheiros da sendo artilheiro da no linal do ana.

cornpetcao. cornpetcao. (Gabnel MeureQ

LUIZ CARLOS

CONCEIGAO SILVA

(LACRAIA)
Atacante que tern .

como principais
caracteristicas
a velocidade e

a linalizagao. 0
atleta esta desde
2010 no elenco do
triunlo. - Litogralia de Joaquim Margarida

ANDRE FILIPI DOS
SANTOS (DE)
Matador e urn dos
artilheiros da liga.
Atacante jovem e

veloz se entrosou
muito bern na

equipe.

Torcida do Santa Cruz

o Santa Cruz voltou

Oriundo da Barra do Sambaqui 0 Santa Cruz

e urn time fundado na decada de 40. Com pouca
base e estrutura nao se firmou pormuito tempo.

Reativado na decada de 70, jamelhor organi
zado, ganhou are urn espaco para as suas compe

ti�6es, espaco este cedido pelo entao conhecido
dr. Joao Makowieck, onde teve por alguns anos

seus momentos de gloria, vencendo muitos cam
peonatos e demais competicoes, onde adquiciu e
colecionou uma boa gama de troleus,

Poruma serie de motivos ficamos sem 0 espa
co para as nossas atividades esportivas.

Passados alguns arios e, nos nativos que so

mos e demais pessoas que a essa comunidade
foram bern vindas, resolvemos fOrmaf uma dire
toria. Em 2007, reerguemos 0 nosso Santa, hoje
com a siglaASCASC (AssOcia�o Social, Cultural e
Adetica Santa Cruz).

Sabemos que e dificil, pois sobrevivemos de
uma simples contribuicao de cada membro de
sua diretoria e alguns eventos que, com a garra
de todos, conseguimos realizar. Mesmo assim,
com toda essa dificuldade, tivemos 0 Impeto
de nos anos de 2009 e 2010 participar do Cam

peonato do Norte da I1ha, onde nao deixamos
muito desejar.

Confiante no exito que tivemos, decidimos
ingressar na terceira divisao do futebol amador
nao profissional da Liga Florianopolitana de Fu-

.

teboL Com a colaboracao e empenho de Edenal
do Lisboa da Cunha (0 popular Feijao), que nos

cedeu sua praca de esportes para nossas compe
ti�6es, resolvemos participar do campeonato da
Terceirona. Na certeza de que 0 sol nasceu para
todos, vamos lutar e brigar no born sentido para
que 0 Santa Cruz, mesmo sendo uma crianca
dando os seus primeiros passos, possa lutar em

igualdade por urn espaco junto aos demais nessa
mesma compencao.

CELIO HERCfuo MARCIANO e presidente do Santa Cruz.
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