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A Confederação Brasileira de Ciclismo a 7� Copa Brasil de Caloicross, em Catan
divulgou o calendário das provas de Bicicross I duva, São Paulo. Nos dias 24 e 25 de setem
para a temporada deste ano. Duas já foram .' bro, no Rio de Janeiro, acontecerá o Grande
realizadas: a 1 � Copa Sul Americana de Prêmio Cidade de Resende. Encerrando a
BMX, no mês de janeiro, em São Paulo; e temporada, realizar-se-á nos dias 8 e 9 de

FUTE80L .AMADOR ���p:����� �i���unr��.dias 19 a 20 deste â������,oS�oC�:��.onato Brasileiro, em ln-

,

" Para os dias 2 e 3 de julho, estáprevista
REGIONALCOMEÇA EM MAIO i�-'

-

Oito de maio. Esta é a data prevista para iniciar o Campeonato Regional ·111 OOM INOPOL IS
de Futebol Amador da Grande Florianópolis. As inscrições encerraram-se dia ',N' 'SCRIÇO-.ES ATE' O" DI,A· . 3125, sexta-feira. A reunião dós clubes inscritos acontecerá no próximo .dia 04
de abril.

Neste ano, para que a inscrição fosse aceita, o clube interessado teve que
apresentar, entre outros documentos', a cópia do Alvará de funcionamento, expe
dido pelo CRD e prova de que possui estádio próprio ou conveniado.

O clube que possui estádio para participar do Regional pôde firmar convênio
somente com outra agremiação inscrita para a competição. A taxa de arbitraqern
será paga pelo clube que tiver o mando de campo.

BODY BOARD, DESLIZE NESSA ONDA
-\"", '

1

Body Board, omals novo esporte das ondas, tem atraído muitos
adeptos no mundo todo, principalmente mulheres e rapazes que gos
tam de sentir emoções fortes. Diferencia-se do surf no tamanho e

formato da prancha, que é usada na posição horizontal, com o bódy ,

boarder deitado, ajoelhado ou mesmo de pé. '

(Pág. 7)

Placas, Painéis, Faixas, '

Adesivos, Desenhos, Lay-out e
Camisetas

'FIGU'EIRENSE E'AVAí
CLÁSSICO SERÁ NO DIA 10

Acredite, é verdade! No
próximo dia 10 de abril, estarão
medindo forças as equipes do
Aval e Figueirense. O palco SEl

,

rá o Estádio Orlando Scarpelli.
A partida é válida pelo Cam

peonato Estadual. de 1988.
Trata-se do clássico de nú

mero 303. O "Leão da Ilha"
venceu 113, houveram 86 em

pates e 103 vitórias do "Fura
cão Negro". O último "Derby"
teve como palco o Estádio
Aderbal Ramos da Silva, no dia
31 de agosto de 1986,

O Avaí, que comemorava seus 62 anos de fundação, venceu por 1 a O, gol marcado
por Douglas Onça. O público não chegou aos mil espectadores,

PROPAGANDAS'
Rua Sizenando Teixeira, 2.000 - Fone: 44:-4453

CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS - sc,.

+55
CBC'I)IVULGACALENDÁRIO DE PROVAS �

Encerram-se no dia 31 de março, no pos
to de informações da Prefeitura Municipal
de Florianópolis, Largo da Catedral Metropo
litana, as inscrições para o III Dominópolis.

Os interessados poderão se inscrever
entre às 10 e 18 horas, mediante o paga-

mento de uma taxa de Cz$ 200,00, por du
pla.

O Torneio terá seu início no próximo dia
23 de abril, sábado, às nove horas, no Largo
da Catedral. A promoção é da Prefeitura Mu-
nicipal de Florianópolis.

.

•

a, "RESCOBO�
,
F· lazer. outros Ja o _

AlgunS o definem coT·�� sua própria conclusao.
. um esporte. I

,

consideram. . (Pág.6)·
.

CLíNICA VETERINÁRIA PET-HOUS-E
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Hospitalização e Hospedaqem•

l"J ,-

Plantão Permanente - Salão de Beleza - Atendimento à domicílio
Rua Antônieta de Barros, 113 (em frente ao Banco do Brasil) Fone (0482) 44-2558 - Estreito - Fiorianópolis __: se
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MARANA·THÁCAMPEÃO,SÃO FRANCISCO ESPETACULAR-EDITORIAL---

FUTEBOL AMADOR fase eliminatória a participa
ção de seis equipes, dividi
das em dois grupos, sendo:

Oração, Beco Caiçara e São
Francisco, no grupo "A";
Marana-thá, Harmonia e

Guannumbi, no grupo "B".
Os vencedores de cada gru
po disputaram a final, que
mostrou seu campeão ape
nas nos penaltis.

Os resultados foram:
Beco Caiçara 1 x 4 Oração,
Guannumbi 3 x 3 Harmonia,
Beco Caiçara 1 x 3 São

. Francisco, Guannumbi 1 x

8 Mararia-thá, Oração 3 x 4
São Francisco, e Harmonia
2 x. 4 fIi1arana-thá. Na final,
São Francisco O x O Mara
na-thá (1 x 3, nos penaltis).

Foram disputadas um

total de sete partidas e mar

cados 3? gols. O goleiro me
nos vazado e artilheiro da

competição foram, respecti
vamerite: Marcelo, que so

freu apenas três gols e Fa-
.

brício, com cinco gols, am
bos do Marana-thá.

. Esta é definição mais
correta para a grande final
do Torneio Integração de
Futebol-da Salão, realizado

- no.. dia 14, numa promoção
do Grupo Jovem Marana-

thá, da Paróquia de Santo
Antônio e Santa Maria Go
rette, da Coloninha.

As duas equipes chega
ram na grande final de forma
invicta e empataram no tem

po normal e prorrogação em

zero a zero. O campeão saiu
na disputa de penaltis,
quando o Marana-thá ven

ceu por 3 a 1. Os gols foram
marcados pelo goleiro Mar

celo, o fixo Gérson e o pivô
Fabrício, para o campeão, e
Sílvio descontou para o São

Francisco. Marcelo defen
deu quatro penaltis.

Para chegar ao título, o
Marana-thá utilizou os atle
tas Marcelo, Gérson, Lucia
no, Nelson e Fabrício (titula
res); Carlos Alberto, Pedro,
Paulinho, Rogério e· Dean.

O São Francisco, formado

Não sei se Os tempos mudaram ou
o que- mudou foi.a mentalidade dos dirj
gentes do nosso futebol. Há alguns anos
atrás, não faz muito tempo, quando as

equipes profissionais, especialmente de
cidades médias e pequenas, precisavam
de jogadores para integrarem seus plan
téis, o primeiro lugar visitado eram os

campos onde haviam jogos de várzea,
como eram' chamados os amadores.

Hoje a mentalidade é completamente
diferente. Por exemplo, quase todos os

clubes de Santa Catarina, têm pOUCOS re

cursos para formarem grandes times, en
tretanto, os anúncios de contratação aci
ma das suas possibilidades são freqüen
tes. Quando essas contratações dão cer
to, os problemas são atenuados, porém,
quando isso não acontece a casa cai.

O que vale em tudo isso é a vontade
dos dirigentes, quase sempre os mes

mos, contando normalmente com a parti
cipação ativa dos empresários e comuni
dade. Será que o futebol amador de San
ta Catarina diminuiu tanto O padrão? Ou
será que santo de casa realmente' não
faz milagre?

Uma coisa é certa, muitos gastos com
aquisições de jogadores poderiam ser su

primidos se os "olheiros" voltassem a

comparecer nos campos de futebol ama- .

dor ..

Marana-thá: campeão invicto do Torneio Integração

por jogadores dos grupos
Raízes, e. Elinatos, contou
com o excelerite goleiro Fa

biano (goleiro titular do Di
namarca Esporte Clube), o
destaque do torneio Mar

cos, e ainda Gean, José,
Marcos Gomes, Éder e Síl
vio.

ram do torneio tiveram um

razoável nível técnico e dis

putaram partidas emocio
nantes, nas quais foram
marcados muitos gols e as

torcidas, comparecendo em
. bom numero, vibraram com

as jogadas.
RESUMO FINAL

O Torneio teve na sua
\

Os times que participa-
-\;

DINAMARCA VIRA METRALHADORA E GOLEIA RIVAL NOSSO TIME
QUER JOGOo Dinamarca Esporte

Clube, de Vila São João
não teve a menor dificulda
de para torpedear o Milão,
do mesmo bairro, pelo mar

cador de 7 a 1. A partida
. aconteceu no dia 4, em Ca-

poeiras e' marcou o início
das atividades do time em

88.
De caráter amistoso, a

partida desenvolveu-se em

clima de muita tensão, pro
vocada pelo excesso de'
violência empregada pela
equipe 'perdedora. "O time

após o jogo, goleou com

Valvito; Marcos, Jean, Beta
(Carlinhos) e Teté. Técnico:
Beta.

, deles bate por prazer, pois
pensam qúe valentia física
é bonito, mas nós mostra
mos apenas, futebol de sa

lão e se quízermos lutar bo
xe ou karatê, convidaremos
oWalter Carmona, o Tyson
e o Maguila para jogar con
tra a gente", desabafa Be
ta, técnico e presidente do
Dinamar-ca.

Os gols do. Dinamarca
foram anotados por Teté
(3), Carlinhos '(2), Jean e

Beta. A "Metralhadora", as
sim denominado o time

O pessoal aqui da casa

(O ESPORTISTA), está
aceitando convites para jo
gos na modalidade de fute
bol de salão. Quem tiver ho
rário reservado em ginásios
no período compreendido
entre 21 e 22 horas, nas.ter-

. ças e quintas, basta ligar
para 44-2499 (à noite) e fe
char o jogo com aBeto.

Em jogo treino, realiza
do no dia 11, o Dinamarca
venceu o São Francisco, vi
ce-campeão do Torneio ln
tegração Marana-thá de
Futebol de Salão,

.

por 6 a

4. Marcaram Beta (2), Delci
(2), Teté e Carlinhos. O Di
namarca jogou com Beta

(Fabiano); Delci, Beta II,
Carlinhos e Teté.

• Transcrito da coluna de Plínio Ritter, publicada no dia 6 de
dezembro de 1987, do Diário Catarinense.

EXPEDIENTE
o ESPORTISTA é uma publicação quinzenal com sede em

Florianópolis, à rua João Evangelista da Costa, sM - telefo
ne 44-2499, com Inscrição CGC 80.467,921/0001'06.
Diretor-Geral: Adalberto Jorge Klüser

.

JORNALlST� RESPONSÁVEL: Daniel Espírito Santo

Reg. Prof. n? 638 - DRT/SC
COLABORADORES: Giovani Goulart, Cláudio Lisboa, .

Daniela Grumiche Silva, Claudionir Miranda, Vílson Medei
ros, Carlos Henrique dos Santos, Edevaldo Reinaldo e

Tina Manliverni.
FOTOS: Arquivo, Abril, Beta e Divulgação,
I;NDEREÇO P/CORRESPONDÊNCIA: CX. postar: 852 -

Florianópolis ___:. 88001 - Santa Catarina.

Composição, Diagramação e Impressão: 10ESC
O ESPORTISTA aceita colaboração dos leitores. Os arti

gos assinados são de inteira responsabilidade dos seus

autores.

Preço avulso: Cz$ 20,00
Assinatura anual com taxa de entrega domiciliar: 'Cz$
800;00

SERRALHERIA FERRO ARTE
de Amauri Lapa

Portas pantográficas, Grades, Esteiras,
Portões, Basculante, Etc.

Rua Maria Claudino da Cruz, em frente 430
Capoeiras - Florianópolis

ARMAZÉM PINHO
Secos & Molhados

Rua Luíz Gonzaga Valente, 970
Vila São João ,-- Florianópolis

CONSERTOS O.E TVs
E ELETROO,OMÉSTICOS
Rua Caetano Costa, 198 - Fu'ildos
Bairro de Fátima - Florianópolis

.

NELSON CABELEIREIROS
Aberto de Segunda a Sábado

Rua José Bonifácio, em frente 78
Vila São João '- Florianópolis

PANIFICADORA E
CONFEITARIA OLIVEIRA

Rua Irmã Bonavita, 1.133 - Fone 48-1591

Vila São João - Florianópolis

MINI·MERCADO FORMIGA
Carnes, Aves, Frios em geral.

Rua Dom Daniel Houstin, s/n� - Fone:
44-3404

Vila São João - Florianópolis

ESTAMPARIA"
Estampas, Placas, Cartazes, etc.

Rua Irmã BorÍavita, 1271 - Fone 44-3728'
Vila São João - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESPAÇO MÁGICO PROMETE SURPRÉSAS Antena Ligada

Adalberto .Iorge Klüser
• "Deus está em tudo. que faço, sobretudo no. futebol.
Não. é por ser religiQso. que estou impedido. de go.star
de roupa bonita oú assistir televisão.". Afirmação. feita
pelo. jo.gado.r Silas, 22 anos, do. São. Paulo. Futebol Clu
be, em matéria publjcada na edição. de aniversário. da
Revista Espo.rtiva Placar.
• , Lançado. no. 'Saco dos Limões o. Jornal íntormatívo
"Chinfras da Gente". com circulação. restrita ao. próprio.
bairro, tem como finalidade prlrnordial, destacar os
acontecimentos espornvos, sociais e culturais. O nome

do. jornal, segundo. os editores, significa estilo, jeito,
maneiras, etc. É dirigido. principalmente ao. público. jo.
vem.

• O movimento. musical do. Saco. dos Limões começa
a ganhar força com o. surgimento. de novas bandas.
São. jovens que, vencendo. as dificuldades, vêm tentan

do. desenvolver seu talento, Para eles, o. maior problema
é a falta de apoio. e alugar o.s equipamento.s, para mos
trar seu trabalho.. Mesmo. assim, nomes como Conta

gem Regressiva e Ro.ck Mental' começam a se des

pontar,
• Estive fazendo. umamatéria sobre Body Board com

Tina Manliverni, terceira colocada no. ranking' catarinen
se da modalidade. Confira o. resultado. na página sete

desta edição..
• Deu no. [ornai: "CBF ainda faz xixi na cama".
• Nesta edição, o. destaque fica por conta do. comum
cador Jackson Amaral, da Atlântida FM. Continue as

sim, garo.to.!
• A Pró-Música de Flo.rianópo.lis apresenta no. próximo.
dia 10 de abril, no. Centro. Integrado. de Cultura, o. pia
nista Edson Elias. A apresentação. faz parte da proqra
mação. da 15? Temporada de Concertos. que este ano.

se estende até 19 de novembro,
'

• A Abrasp (Associação Brasileira de Surfe Profis
sional) decidiu realizar a terceira etapa do. Circuito. Brasi
leiro, entre os dias 10 e 15 de maio, na Praia, do. Tombo,
Guarujá, em São. Paulo. Até o. fechamento. desta edição.
o. patrocinlo ainda não. estava definido..

Há em Florlanópoüs diversas galerias de arte. Entre elas, está a Galeria de
Arte Espaço Mágico, situada à rua Padre Ro.ma, 87, no centro. da Capital.

Alguns dos nomes mais importantes da arte catarinense, como Vera Sabin�
Semy Braga, EIi Heil, Marthinho de Haro, Rodrigo. de Haro, Aldo. Beck, entre

•

outros, estão representados no acervo que- a Galeria está apresentado, Aliás,
a Espaço, Mágico trabalha exclusivamente com artistas catarinenses.

Em termos comerciais, trabalha com um sistema comparado ao consórcio. ,

A forma de pagamento é feita em trêsOTN!; mensais, num total de cinco. parcelas.
Existe ainda, o financiamento em três pagamentos iguais ou com desconto à
vista.

Em abril, co.m data a ser definida, a Galeria promoverá uma exposição de'
Ricardo Saudérs, Baião, Pempi e Wílson Martins.

'

"A Espaço Mágico está preparando uma surpresa para seus clientes. Trata-se
de uma idéia inovadora no mercado de artes e que vai agitar o meio. artístico
e comercial da Capital", declara Berenice Sabino, proprietária da Galeria. "A
idéia será lançada em meados de junho e não vamos dar maiores 'detalhes

para não 'estragar a surpresa", conclui.
Para -os interessados em conhecer ou adquirir as obras expostas. na Espaço.

Mágico, o horário .de atendimento é das 9 às 12 e das 14 às 18 horas, de

segunda à sexta.Vera Sabino: "Lenda do Siri e do Linguado"

JACKSON AMA·RAL: COMUNICADOR E COMPOSITOR
Entre os comunicado.res da Atlântida

FM. de Floríanópolis. está Marciano Jack
son do Amaral, o. Jackson, que vem mos

trando um novo estilo. de rádío, com muita

música, malícia e humor inteligente, sem
"abóbrinhas".

Jackson não. tem horário definido. na
proqramaçáo da Companhia Ilimitada. Ele
faz um revezamento dos colegas de micro
fone e acha isso ótimo, pois pode mostrar
seu estilo para todos os ouvintes da emis
sora, estando. em diversas faixas de ho
'rário.

Apesar de seus 21 anos apenas, ele
acumula em sua cadeira uma larga expe
riência, tendo. passado por diversas rádios.
"Como. comuntcador.tudo começou em 84,
quando era operador da Guarujá FM (hoje
Antena Um)'. Gravei um programa piloto
com minha voz, levei ao Anderson Carlos,
que na época coordenava a programação.
da emissora. Ele qostou e me deu' uma

oportunidade. No início houve muitos tro

peços, mas depois me acostumei é tudo
ficou mais fácil". declara Jackson.

Na Atlântida FM, ele começou em agos
to de 85, permanecendo durante o período

de um ano. Em seguida fo.i para a Eldorado
FM, de Criciúma, onde esteve por dois me
ses. Porteriormente, ficou quatro meses na
Capital FM, dePorto Alegre.

Retornou à Florianópolis no início do
ano passado, indo trabalhar como noticia
rista da RCE TV, ficando pouco tempo. De

BAILE DA AMIZADE
Tendo por lacaio Salão de Ativida

des do Centro Social Urbano da Coloni
nha, acontecerá no próximo dia 23 de
abril, a partir das 23 horas, o Baile da
Amizade, promoção do Grupo Jovem
Raízes e apoio de O ESPORTISTA.

Os ingressos, aos preços de Cz$
.

100,00 (homem) e Cz$ 50,00 (mulher),
podem ser adquiridos antecipadamen
te na Rua João Evangelista da Costa,
em frente ao 407 (fone 44-2499). Na
data da promoção, os ingressos vão
ter um acréscimo de 50%.

o ���e��Od�!�:O
Rua Padre Roma, 87 - FONE 23-0524 Centro

- Florianópolis

volta à Atlântida, na mesma época, psrma
neceu até hoje, onde exibe todo seu talen
to, Recentemente, recusou um convite da
Bandeirantes FM, de São Paulo.

Além de comuntcador, Jackson tam
bém é compositor. Ele é autor de uma paró
dia que irá veicular em breve na Compa-:
nhia Ilimitada. Trata-se de uma versão da
música "Kátia e Flávia", de Fausto Fawcet,
completamente dirigida à Ilha dê Santa Ca
tarina e que tem por título: Latinha.

Confira alguns trechos da paródia e

aguarde o. lançamento em breve da música
na Atlântida FM: "Zé da Ilha é um baita

pescador de coivine/. , .I Que andava de
caiaque no mar brabo da Joaquina/ Até
que um dia ouviu na Companhia Ilimitada!
Uma notícia que muito intrigava! "Barqui
nho afundou e as latinhas espelhou'": .

./Latinha, Mike Tyson/ Latinha, Malucaço/
Latinha, .. .IMeu nome é Zé da Ilha, agora
vou pescar e as latinhas encontrar/ Aló!
Polícia!/ Encontrei uma latinha!!!/. '

. .I Eu
gosto é de pescar e as latinhas encontrar/
Polícia!/ Polícia dos Ingleses, Polícia Jure
rê; Polícia õentete, Cova Funda, Capoei
ras, Saco Grande, ...

"

SÃO JOSÉ, 238 ANOS
Fundado na metade do século dezoito, por 182

casais açorianos, São José está comemorando, neste
mês, seus 238 anos de existência. Possui dois distri
tos: Barreiros e São Pedro de Alcântara. O município
tem 42 bairros. São 274 quilômetros quadrados de

área, com uma população de 130 mil habitantes.
Na arrecadação de'ICM - Imposto .sobre Circu

lação de Mercadorias, os destaques estão por conta

,

do comércio e das centenas de indústrias. Em 1987,
alcançou a classificação de quarto município catari
nense em arrecadação de ICM.

Entre as obras que enriquecem o município estão
a Escola Técnica Federal de São José e o Hospital
Regional, que surgiu no início do ano passado, como
solução para a falta de leitos hospitalares na Grande
Florianópolis, O hospital se equipara aos melhores
do País.

PAPELARIA E BAZAR SIMÕES
Tudo em material escolar

Rua Irmã Bonavíta, 636
Capoeiras.....;". Florianópolis

PARABÉNS, FLORIANÓPOLIS
Flo.rianópolis está completando 262 anos de existência.

O Município foi criado Por carta régia de 23 de março de
1726.

Tudo. começou em 1673; quando o. bandeirante Fran
cisco. Dias Velho. trouxe sua família para a ilha e fundou -

o povoado que tomou o nome de Nossa Senhora do Des
terro.

Em 1894, a cidade passou a ter o nome corn que hoje
é conhecida, em homenagem ao. Marechal Floriano Peixoto,
líder da Revolução. Federalista de 1983.

A natureza foi pródiga com Florianópolis e O turismo,
corno decorrência, tornou-se um dQS fatores na economia
do. município. Classificado como "Centro Turístico", possui
uma área de quatrocentos metros quadrados, com sua po
pulação de 218.853 (est. 1/7/1985). Para 1990, estima-se
uma população em torno de 255 mil habitantes.

Florianópolis conta com 42 praias, no qual destacam-se:
Ponta das Canas, Canasvieiras, Jurerê, Joaquina, Barra
da Lago.a e Armação. Como atrações culturais, a cidade
conta com Museus, Fortes, Praças, entre outras.

Depois de vários anos desativada, a Ponte Hercílio Luz,
"cartão postal da cidade", foi aberta, no. último. dia 15; ao
tráfego leve.

Em cada' ponto uma história peculiar, que passou de

geração em geração, desde os índios carijós - primitivos
donos - até hoje. Parabéns, Florianópolis!

ELETROTÉCNICA ZF COMÉRCIO LTDA.
Instalação Elétrica em Geral AT e BT.
Ferramentas em Geral � Alarme de
Incêndio - Luz de Emergência
RuaTereza Cristina, 213:_ Estreito

Fone (0482) 44-8425

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4----------- �OESPORTlSTA

AVANTE COMEMORA PORTUGUESA DE

41 ANOS DE GLÔRIAS
DESPORTOS

grandes atividades que promove cons

tantemente, como gincanas, tardes de la
zer; teatro e atividades infantis diversas.

Como não poderia deixar de ser, o

clube "rubro-anil" destaca-se como uma

das grandes forças· no esporte amador
da Grande Florianópohs. Possuidor de
uma excelente praça esportiva, construí
da com recursos do próprio clube, numa
área de aproximadamente 20 mil metros
quadrados.

A Praça de Esportes conta com um

campo de futebol, dimensões oficiais,
cancha de futebol suíço, bar, dependên
cias para árbitros, auxiliares, clube visi-

. tante e local, além da residência do admi
nistrador da Praça.

O Avante conta com duas equipes
de futebol sênior, uma Escolinha de Fute
bol em formação e os quadros de Aspi
rantes e Titulares. Para disputas even

tuais, o clube forma equipes de voleibol.

CAMPEÃO DO NORTE DA ILHA
Noano passado o Avante conseguiu

um título inédito em sua história: Partici

pando pela primeira vez do Campeonato;
de FutebolAmador do Norte da Ilha, sa
grou-se campeão' invicto da competição
que járeafizava-se pela quarta vez con

secutiva.

<' Ó Avante obteve ainda, os troféus
de artilheiro (Silvy), goleiro me rios vaza
do (Luciano), campeão do turno, returno
e destacando-se como é! equipe mais dis-

ciplinada durante todo o. campeonato,
disputado entre os meses de março e.

novembro deS?
EMPATES CONTRA BAC E PESCADOR

Prosseguindo em sua série de amis
tosos na região, a equipe Titular do Avan
te, conquistou dois empates no início des,
te mês: no dia 06, ernBíquaçu, empatou
em 1 a 1 com o BAC. O gol rubro-anil
foi marcado por Silvy, aos 33 minutos
do primeiro tempo.

Posteriormente, no dia 14, a equipe
jogou em Armação, município de Gover
riador Celso Ramos. O placar final apon
tou novo empate: O a O. O adversário
desta vez foi o Pescador, bicampeão da
Comarca de Biguaçu em 85 e 86.

A equipe base nestes dois amisto
sos: Luciano; Jorge, Adauto, Rogério e

Luizinho; Osmari, Pauliriho e Eduardo;
Ivan, Silvy e Joaquim. O técnico é Adíson
Ferrari.
CLUBE E .COMUNIDADE, JUNTOS

"O Avante é um clube, uma comuni
dade, que luta para que o brilho do suces
so seja alcançado até mesmo nas derro-

. tas, já que, para o clube não existem der- .

rotados e sim, participantes da vitória",
declara Ednaldo Cunha, Relações Públi-
cas do Avante.

.

A administração do clube conta
atualmente com O brilhante trabalho do
Sr. Adauto Raul Lisboa, na presidência
do clube.

Equipe titular da Portuguesa de Desportos
Com mais de vinte anos de

existência, a Portuguesa de
Desportos é um clube de larga
tradição no cenário. esportivo
da Capital. Fundada em 8 de
agosto de 1965, no bairro Pon
tal, dedica-se exclusivamente
ao futebol amador. O patrimô
nio da "Lusa" resume-se ao

material esportivo.
.

A maior conquista do clube
aconteceu em 1985, quando
Sagrou-se campeã do 1� Tor
neio TV Cultura. No ano passa
do, ficou em quarto lugar no
'Regional da Grande Florianó-
polis. .

A Portuguesa conta com
.

uma Diretoria constituída de
pessoas que não esmorecem

ante as dificuldades, que não
são poucas. A administração
do clube é composta das se

guintes pessoas: Presidente·
- Osmar João Silvério; Vice-

Fundado em 30 de março de 194?,
na histórica comunidade de Santo Antô
nio de t.ísboa - Norte da Ilha de Santa
Catarina - a Associação Recreativa Cul
tural Esportiva Avante destaca-se. hoje
como o maior e melhor clube social e

esportivo de toda região norte de Floria-

nópolis.
.

Superadas as dificuldades por qual
passaram seus fundadores,' onde com

muito esforço, dedicação e trabalho ár
duo conseguiram fazer daquilo que na

época parecia um sonho, hoje tornar-se
realidade.

O Avante cresceu com o passar do

tempo e conta atuaimente com um qua
dro fixo de aproximadamente 350 asso

ciados, além de manter as portas abertas"
à comunidade da Grande Floríanópolís,
que das atividades promovidas pelo clu
be desejarem participar,

Na área social o Avante destaca-se
pelas brilhantes promoções realizadas
semanalmente em sua sede social, situa
da na ruaGeral de Santo Antônio de us
boa, numa área total de 400m2.

No tocante a parte recreativa e cultue
ral, e Avante também consagra-se pelas

Presidente - Marcelo da Silva
Mello; 1� Secretário - Adilson
A. dos Santos; 1� Tesoureiro
- Célio João Silveira; Diretor
de Futebol - José de Assis
Filho e Vice-Diretor de Futebol
- Marco Martins. O patrono
da Portuguesa é o. Sr. Ramón
Filomeno.

O Conselho FiscaLcompõe
se de Nivaldo Fermino, Marco
A. Luz, Osvaldo Filho, Avená- /

cio Martins,- Jair de Oliveira e
Gilson dos Santos.

A 'equipe base que disputou
e conquistou o quarto lugar no
Regional em 87 era formada
por Gilberto; Joel, Osmar, Os'
vaido e Oscar; Ricardo, Gilber
to e Gilson; Marco, Gilberto Si
queira e Luíz Carlos: Destaca
se, neste grupo; o atleta Luíz
Carlos, artilheiro do Regional'
com nove gols.

.

NEVADA FUTEBOL CLUBE, OITO ANOS
•

São José 'comemora em brincadeira entre os funcioná-' completa Luíz Carlos.
março 238 anos de existência rios da Distribuidora de 8ebi
e com ele, também o Nevada das Elimos, na rua Sebastião
Futebol Clube está em festa. Lentz, que formaram um time
Fundado em 12 de março de chamado Fatedeco; mais tar-

1980, em Praia Comprida, o de, passou a chamar-se Serra
clube é um dos destaques no malte", declara Luíz Carlos de
futebol amador da Grande Flo- Souza, . presidente e um dos

_ rianópolis. No ano passado, fundadores do clube. "Em oi
obteve o título invicto do 1? tur- tenta, resolvemos fundar ofi
no do Regional Amador. cialmente o clube e O deriorní

"O clube nasceu de urna narnos com o nome atual",

Entre os fundadores, es
tão: Saulo Vieira, Antônio Moi
sés da Silva, Luíz Carlos de

.

Souza, José Elias da Silva e

Sérgio Sthelin.

A Diretoria está assim
composta: Presidente - .Luíz
Carlos de Souza; Vice-Presi
dente - Saulo Vieira; 1? Se
cretário - Edmir dos Santos;

1? Tesoureiro - Manoel Fre
derico de Souza; Diretor de
Esportes - João Jairo da Sil
va; Diretor Técnico - Alvacir
Silva Gonçalves e Supervisor
- Ademir Wetphal.

Conselho Fiscal: Presi
dente .:.__ Antônio Moisés da
Silva; José Elias da Silva, Lauro
Luíz Dali 8ello e Pedro Paulo
da Silva.

-----------·PLACARGERAL---_,_.--
DATA: 06/Março/88
Atlético 1 x 2 .Juventus (Biguaçu), em Antônio Carlos;
Galeão :3 x O Ferroviária (Barreiros), em Garopaba:
SAC O X 2 Santa Cruz (Lagoa da Conceição), no Campeche:
Bonsucesso 2 x 2 Tupã, em Antônio Carlos;
Vera Cruz 1 x 2 Nacional (Barreiros), em Garopaba;
Pescador 3 x O Paissandu (Palhoça), em Gov. Celso Ramos;
Forquilhinha 7 x 1 Malta (Procasa), em Forquilhinha;
América 1 x O Ipiranga (São José), em Barreiros;
Indil 1 x 1 Continente (Estreito), em Biguaçu;

.

União O x 2 Unidos (Palhoça), em Alfredo Wagner;
Palmeiras 2 x 4 Liverpool (Palhoça),' no Roçado;
BAC 1 x 1 Avante (Santo Antônio de Lisboa), em Biquáçu:
DATA: 14/Março/88

"
.

Estrela Azul 1 x 1 Nevada (SãoJosé), em Antônio Carlos;

LOTÉRICA VIRíSSIMO

SAC O x 3 Flachopp, no Campeche;
Colorado 2 x 1 São José, em Três Riachos;
SI,lI do Rio O x 3 EC Bela Vista, em Sul do Rio;
Volta Redonda 1 x 1 Udinese (Capoeiras), na Lagoa da Conceição;
Indil 1 x 1 Liverpool; em Biguaçu; _

Pescador O x O Avante, em Gov. Celso Ramos (Armação);
Bandeirante 1 x 1 Servidão Franzone, Agronômica, em Ribeirão da Ilha;
Santa Cruz 6 x 1 Nestor Passos (Ribeirão), em Rib. da Ilha;.

.

Cantodo Rio 3 x 1 Niterói (Roçado), em Rib. dà Ilha;
BAC 1 x O Brusatur, em Biquaçu;
Campinas 2 x 3 Nacional (Barreiros), no Campeche:
Biguá 1 x 1 Tupinambá (Estreito), em Biguaçu;
Tijuquinhas 2 x 2 Aquaryus (Barreiros); em Tijuquinhas;
Guarani t x 1 Continente, em Palhoça;
Galeão 2 x 2 Unidos (Palhoça), em Garopaba.

Placas, Painéis, Fàixas,
Adesivos, Desenhos, lay-out e
Camisetas

I' . Loto, Loterias Esportiva e Federal
Rua Rio Branco, 130 - Fone 43�1810

Centro� Biguaçli .

Rua Sizenando'Teixeira, 2.000 - Fone: 44-4453
CAPOEiRAS:- FLORIANÓPOLIS - se

SALGADINHOS E DOCINHOS
Aceitamos encomendas de salgadinhos e

docinhos
Rua Aracy Vaz Callado, em frente 1.390 - Vila

São João "'- Florianópolis
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� ·=CDLUNA LIVRE__....
Edevaldq Reinaldo
Preso do Continente E.C.

E AGORA, DELFIN?
Quero ocupar este espaço em OESPOR

TISTA para, mostrar os absurdos de uma Fe-'

deração que através de um decreto conse

guiu fechar a porta de muitos clubes e ago
nizar a vida de outros.

Para demonstrar o que escrevo, começo
. pela taxa cobrada para a filiação de um clube
amador. Pasmem! Mais de 180 mil cruzados.

Ou seja, por tabela a Federação Catarinense
de Futebol não quer que ninguém se filie.

Indo mais adiante, podemos observar outras
taxas exorbitantes, todas em OTNs, como re

gistros de atletas, transferências e inscrições;
Por incrível que pareça, até as informações
são cobradas em OTNs.

É a primeira vez que tal coisa acontece.

Para se ter uma idéia; a FCF arrecadará em

1988 cercade 28 milhões de cruzados. Real

mente uma quantia astronõmica.

Pergunto: Para que tirar tanto dos seus

filiados? Será que serão construídos estádios
para a realização dos campeonatos? As Ligas
ganharão novas sedes? Os clubes terão al

gum auxílio em suas viagens? Ganharão ma

terial esportivo? Onde será aplicado tanto di

nheiro?
As perguntas são muitas e as respostas

não são difíceis de se imaginar. Resta-nos
somente perguntarmos:

E agora, Delfin?

CONTINENTE ARRANCA
EMPATE EM .BIGUAÇU

O Continente Esporte Clube, terceiro colocado no

Regional Amador do ano passado, empatou com a

Sociedade Esportiva e Recreativa Indil em 1 a 1. O
amistoso aconteceu no dia seis, em Biguaçu.

As duas equipes realizaram uma partidamovimen
tada e igualaram-se durante os noventa minutos, com
as defesas prevalecendo sobre os ataques. Apenas
uma queixa, o forte calor.

.

Marquinhos abriu o placar para a Indil, vice-cam
peã Regiohal da Segunda Divisão, no primeiro minuto

.
de jogo. O empate do "Tricolor do Estreito'; veio so

mente aos 43 minutos da segunda etapa-através de

Maurício. O árbitro foi lolando Rodrigues,
A SER Indil atuou com Jair, Nazareno, Aurélio,

Jardim e Henrique; Beto, Ângelo e Édson; Nei, Marqul
nhos e João. O Continente formou com Nino, Marqui
nhos, Valmir, Pequeno e Marcos; Keno, Maurício e

Macarrão; Nazareno, Élton e Cid.

ESTOFARIA CIDRÃO
Capas pi Colchões, Módulos, Barracas e

Serviços em geral- Compra e VendeMóveis.

Rua João Pessoa, 145 - Centro - Biguaçu
..... ".,�----------------------------._�----�

BAC INICIA ATIVIDADESCOM EMPATE
. O Biguaçu Atlético Clube - BAC - fundado
em 16 de maio de 1955, iniciou as atividades refe

rente à temporada deste ano no último dia 06, quan
do recebeu no Estádio Acácio Z. da Silva, a visita
do ARCE Avante, de Santo Antônio de Lisboa, Floria
nópolis. Após noventa minutos de jogo o placar
apontou o resultado de 1 a 1.

Silvy marcou para o Avante, aos 33 minutos do

primeiro tempo e Dedinho, de cabeça, empatou aos

16 minutos da segunda etapa. Màureci, lateral es
querdo do BAC, sofreu deslocamento da.clavícula
aos dois minutos da etapa inicial e foi levado ao

hospital. Em seu lugar entrou Juliano, que também.
contundiu-se dando lugar ao atleta Giannk
,

As equipes formaram da seguinte maneira:
. BAC - Borba; Betinho, Aírton, Kiludo e Maureci

(Juliano, depois Gianni); Martendal (Celinho), Dodi-

UNIDOS:
EMPATE E
VITÓRIA
LONGE DE CASA

_.

o Unidos Futebol Clube,
de Palhoça, fundado em 15
de agosto de 1983, em Pon
te de Imaruim, colheu uma

grande vitória no Município
de Alfredo Wagner, no últi
mo dia 6. Derrotou o União,
no Estádio Municipal daque
la Cidade, pelo placar de 2
a O. Crespo e Pedro marca

ram para o quadro visitante.
Na preliminar, os aspirantes
empataram em 1 a 1.

O Unidos, presidido por
Onlldc da Silva, jogou com .

Nilo; Edvan, Laércio, Mane
ca e Alemão; Pantera, Cres
po e Pedro; Nilton, Neno e

Zico. O presidente de honra
é o Sr. Gilberto da Rosa.

EMPATE CONTRA O
GALEÃO

O Unidos foi a Garopaba
enfrentar o Esporte Clube
Galeão e consequiu um em

pate em dois gols. "Não ven
cemos porque o árbitro cola
borou com o time da casa",
declarou o presidenteOnildo
da Silva, após a partida, rea
lizada no dia 14 de março .

Os gols do quadro visi
tante foram convertidos por
Flávio, aos 20, e Julinho, aos
30 minutos do segundo tem

po. Jogaram Nilo; Édvan,
Laércio, Ivo e Beto (Zalmir);
Caneta, Mamão e Zico;
Cláudio, Flávio e Julinho.
Técnico: índio.

NEVADA COMEMORA
�...--.->-.' ANIVERSÁRIO COM EMPATE

nho e Nino; Zezé (Nilço), Cobrínha e Augusto, Téc
nico: Calé.
AVANTE - Luciano: Jorge, Adauto, Rogério e Luizi

nho; Osmari, Paulinho e Eduardo; Ivan, Silvy e Joa

quim (Murilo). Técnico: Adírson Ferrari.
Na preliminar, os aspirantes do BAC venceram

por 3 a O, com três gols do centroavante Gianni.

BAC VENCE BRUSATUR

Depois de empatar com oAvante, o BAC recebeu
a visita do Brusatur Esporte Clube e não foi nada

hospitaleiro. Mandou chumbo grosso em cima do

visitante, vencendo-o por 1 a O, gol de Cobrinha,
aos 44 minutos do 1? tempo. Na preliminar, os visitan
tes foram muito mal-educados, vencendo os donos
da casa por 3 a 1 ,.,categoria aspirante. Marcou para
o BAC, Fogueta.

o Nevada Futeboi Clube, de Praia

Comprida, completou no dia 12 do cor

rente, oito anos de fundação. No dia

seguinte, enfrentou o Estrela Azul, em
Antônio Carlos e obteve um bom resul
tado: empate 'de 1 a 1.

No último dia 20, o quadro azul, '

preto e branco viajou a'Nova;Trento
e enfrentou o Tiradentes, de Tijucas,
equipe profissional e que. dispi;Jta o

CampeonatoCatarinense da Segunda
Divisão. Como o jogo aconteceu após
o fechamento desta edição, a.tlcha téc
nica da partida sairá na próxima edi

ção, incíusive com-fotos. Não perca!

"DIABO-RUBRO" DERROTA O IPIR,ANGA
O América de Barreirôs, conhecido

como o "Diabo Rubro" iniciou muito
bem as atividades deste ano. Venceu,
no Estádio CeI. 'Américo Silveira, o Ipi
ranga de São José por 1 a O, gol de
Coveiro. A partida foi realizada no dia

6 e teve apresença de um bom público.
, No próximo dia 15 de abril, '0 Amé

rica estará completando 33 anos de

fundação. Veja matéria especial na
próxima edição de O ESPORTISTA.

INCONTROLÁVEL LIVERPO()L
Em partida amistosa realizada no

dia 06, no Estádio' Ênki Arnantino da

Silva, no Roçado, o Palmeiras Esporte
Clube, campeão Regional da'Segunda'
Divisão, foi goleado pela Sociedade

Esportiva Liverpool, por 4 a 2.
Foi um bom jogo, onde as duas

equipes procuraram sempre.o gol! com
ligeira vantagem para o quadro de Pa

Ihoça. Os atletas mostraram muita raça
e não fugiram da Juta pela bola nos

UNIÃO COMÉRCIO DE TINTAS LTOA.
Tintas Imobiliárias, Predial e Automotiva.
Rua João Born, 252, em frente ao .Colégio

Normal'
Fone (0482) 43�1710 - Centro - Biguaçu

..... '

BAZAR E CONFECÇOES SIMQ:�E
';; - "-�

Rua Caetano Costa s/n? - Fone 44-7287:
Bairro de Fátima - Florlanópolis

.

momentos cruciais da partida."
.

LIVERPOOL EMPATA COM INDIL

Depois de golear o campeão Pa:I

meiras, a SE Liverpool enfrentou rio
dia 13, em Biguaçu, a SER Indil, alcan
iando um empate em 1 a 1. :

Ajax e América de Barreiros; cam
peão e vice da Primeira DivlsãeReqio
nal que se cuidem, o Liverpool já pas
sou pelos melhores da Sequndona e

pede passaçern. . .

. o,H

.,-" .
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SHOW DE FRESCOBO'L
FRESCOBOL NA A NO,VA ONDA
PRAIA MOLE

,

FUTEBOL,DE PRAIA
.

NA JOAQUINA
I.

'

I,· G primeiro jogo está previsto para às
L. --',. nove horas de domingo. As partidas terão

a duração de trinta minutos, divididas em
. dois tempos de quinze, sem intervalo para
i descanso. Os times serão formados por
oito atletas, com cinco titulares e três su

plentes. Não há limite de substituições e
.

o atleta, depois de ser substituído, poderá
, substituir outro atleta no decorrer do jogo.
'Não há goleiros, devido às pequenas di
mensões da trave. Os árbitros serão desig
nados pela Federação Catarinense de'Fu
tebol,

O patrocínio será do Grupo Dizzy, Café
.: e Mate Indiano, Door to Door Congelados,
Vale Valer, LPO Sport, Kimoto, Lanchonete
Xandali, Box 32 do Mercado Público, San
tur, Art-7 Cineclube e Ariége Perfumes.

Com a participação de 10 equipes,
acontece no dia 27, o 1? Campeonato der

, Futebol de Praia da Joaquina. A promoção i

é da Natural Propaganda, com coordena

ção de Beaco Vieira e Ivan Althof. O apoio
será de O ES'PORTISTA.

As equipes participantes, serão: Par
tido Verde (de Beaco Vieira), Beijo (de Ca
cau Menezes), Netuno (Carlos Roberto),
Traíra (Paulinho da Feira Livre), Tainha
(Marcelo May.a), Protegidos da Cerveja (Vi
nícius Coral), Ferro Velho (Márcio-Arma
çâo), União (Rádio União FM), Nostrada
mus (Sérgio Timbó) e.Art-7_ (Alberto-Cine
clube).

AUTOMOBILISMO
BRASIL COM TRÊS PILOTOS NA FÓRMULA·1

No próximo dia 3 de abril, a partir das 13

horas, com o Grande Prêmio do Brasil começa
o Campeonato Mundial de Fórmula-1, que deve
rá ser um dos mais disputados dos últimos anos,
devido à limitação dos motores turbos e o estí

mulo aos carros aspirados.
Além do tricampeão Nelson Piqúet, que cor-

rerá com a Lotus n� 1, dois outros pilotos brasi

leiros participarão da temporada, Ayrton Senna
.' e Maurício Gugelmin. Os favoritos, caso não

haja nenhuma surpresa, são: Nelson Piquet e
Ayrton Senna (Brasil), Alaín Prost (França), Mi
chele Alboreto (Itália) e Gehard Berger (Áustria).

Miche/e A/boreto, da Ferrari, um dos favoritos

Rua Tupinambá, 515 - Coloninha
- Florianópolis·

'\ STAR
_ ....- .'�

REPRESENTAÇÕES LTDA.· Lanchonete e

SorveteriaRepresentante exclusivo da
PAPAIZ -Indústria e Comércio,
para Santa Catarina.

Rua Ma(ia Claudlno da Cruz, 878 - Fones

(0482) 44-4409 e 44-6884 Estreito

Florianópolis

Aconteceu recentemente na Praia Mole, .0 '

1? Campeonato de Frescobol, promovido pela
Associação de Frescobol da Ilha de Santa Cata
rina - AFISC. A dupla Kido e Antônio Boabaid,
com 286 pontos, sagrou-se campeã. Participa
ram 30 duplas.

A AFISC surgiu rio início deste ano, quando
um grupo de frescobolistas resolveu criar Lima
entidade do esporte. Estudaram um regulamen

,

to apropriado e organizaram o campeonato, que
alcançou grande sucesso.

Uma peculiaridade no campeonato foi a pos
sibilidade de duplas mistas se inscreverem: ho
mem e mulher ou adulto e criança. Também
um parceiro pôde se inscrever em mais de uma

vez, como Kido, um dos componentes da dupla '

campeã. Ele integrou-se em quatro duplas.
A classificação final foi a seguinte: 1?) Kido

e Antônio Boabaid, com 286 pontos; 2?) Kido
e Toninha Freitas, com 269 e 3?) Kido e Guinter,
com 252 pontos.

O campeonato teve o patrocínio da Pedra
Careca Confeçções e Natural Propaganda e

apoio do Kanto Jovem. Todas as duplas fina
listas foram patrocinadas pela Curação Sport
Wear.

NORMAS DO FRESCOBOL

A quadra do Frescobol tem 15 metros de
comprimento e sete metros de largura, dividida
por. um campo neutro de cinco metros (25' m2).

A originalidade deste esporte está naconta

gem de pontos e modó de jogar. Ao contrário
do tênis, onde o competidor joga contra o outro,
no frescobol e objetivo é jogar para o parceiro
e não contra ele. O que vale é o maior número
de batidas durante o período de cinco minutos.
As batidas são contadas pelos juizes.

.

Devido ao grande súcesso alcançado pelo 1?

Campeonato de Frescobol realizado na Praia Mo
le, os organizadores resolveram promover novas

competições do esporte. A primeira acontecerá
nos dias 7 e 8 de maio, na Praia da Joaquina.
Trata-se do Torneio Café Indiano, com a partici
pação de 50 duplas.

Para participar deste e também de outros cam-
,

peonatos, o frescobolista interessado deve ser

filiado à AFISC, cujo telefone parar obter informa,
ções sobre a entidade é 44-2728, com Beta Mat
tar.

Beaco Vieira, um dos organizadores, afirma
que "a meihor maneira de incentivar a prática
do frescobel, como esporte de competição, é a
de criar novas.associações, como ocorre no surt,
onde as praias que oferecem as devidas condi

ções para este esporte, possuem suas próprias
entidades.

COPA PORTOBELLO DE FRESCOBOL

Em julho, será realizada a Copa Portobello
de Frescobol, eni forma de circuito, com etapas
na praia da Armação, Joaquina, Mole e Brava,
respectivamente. Cada uma destas etapas irá
classificar uma dupla campeã, que disputará a

final na ,Joaquina, em agosto. Caso uma mesma

dupla vencer as quatro etapas, será proclamada
campeã.

Cada etapa contará pontos para o ranking da
AFISC - Associação de Frescobol da Ilha de

Santa Catarina.

A promoção é da Natural Propaganda, com
patrocínio do Grupo Portobello. A .coordenaçào
será da AFISC e o apoio de O ESPORTISTA.

ARQUIVO==========i1
'OS GOLSMAIS RÁPIDOS DOMUNDO

O gol mais rápido do
mundo de que se tem notí

cia, foi marcado por Louri
nho, do Juventus de Jua
zeiro, Bahia, no dia' 30 d"
setembro de 1973, nu;' �:t

. partida contra o XV (i f' :'ó
vembro, da mesma ci�rlde.
O gel foi assinalado aos

quatro segundos de jogo.
O segundo colocado mi

corrida dos artilheiros mais
velozes é também um bra
sileiro: Celso de Oliveira,
que, defendendo o Depor
tivo Jtáliada venezuela, nu
ma partida contra o 2úlia
de Maracaibo, marcou um

gol aos cinco segundos. O
jogo aconteceu no dia 02

de novembro em 1969.
Em 04 de agosto de

1974, quando o Corin
thians venceu o América

i ::L' !,'r Preto por 5 a O, Ri-

I vulin, rt,·:HCOU aos cinco

s9{lunO __ $ do jogo, do se

gunc0 tempo. Pelos crité
rios oa FIFA, porém, o gol
foi consignado aos 45 mi
nutos e cinco stlg,i;,dos da
partida e, portanto, 0..10 po
de ser considerado o se

gundo mais rápido do mun
do.

O famoso gol do ponta
direita Gildo, do Palmeiras,
contra o Vasco da Gamá,
no Maracanã em 1965, foi
anotado aos oito segundos

de partida. Albeneir, do Fi

gueirense, também mar

cou um gol aos oito segun
dos de jogo. O feito aconte
ceu no dia 24 de maio do
ano passado, contra o La

guna, em partida válida pe
lo Campeonato Catarinen
se da Segunda Divisão.

Os registros internacio

nais, inclusive o Livro de
Recordes "Guiness", po
rém, alegam não ter. com

provação destes fatos,
uma vez que as súmulas
das partidas não determi
nam exatamente o mo

mento do gol.

METRALHANDO GOLS

O recorde de mais gols
em menos tempo, de que
se tem notícia, pertence ao

inglês Willie Hall, do Totte
nham Hotspur, que no dia
16 de novembro de 1938,
no Estádio de Old Tr-afford,
em Manchéster, numa par
tida entre as seleções da

Inglaterra e Irlanda, fez três
gols em três minutos.

Em 1938, o Avaí (SC)
fez três gols nos três pri
meiros minutos de partida
contra o Figueirense, no

dia 20 de fevereiro.
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������8�:T�lNENsE UM ESPORTE CHAMADO BODY BOARD
Criado em 1973 pelo surfista norte-americano Tony

Morey, o Body Boàrd surgiu da tentativa de se reaproveitar
uma prancha de surf quebrada. Dessa forma, Morey criou
a prancha de aproximadamente um metro de comprimento
que chamou de Morey Boogie é que deu início ao esporte.

Trazido para o Brasil por turistas americanos, o Body
Board tem atraído muitos adeptos. O esporte ainda é um

pouco marginalizado, principalmente em cima dos ho

mens, pois há algumas pessoas que acreditam ser Body
Board praticado apenas por mulheres e surfistas calhor
das .

Mas a verdade não é essa. Trata-se de um esporte
saudável, gratificante, eletrizante, que pode ser praticado
por qualquer pessoa (seja qual for a idade ou sexo)e
cheio de surpresa _que só sé descobre despencando de
uma onda.

.

A Associação Catarinense de Body Boarding -

ACB.B - foi fundada em abril de 1986 por um grupo
de "bodyboardes" e reúne hoje 55 filiados no Estado.

É uma instituição destinada a promover, incentivar,
divulgar e desenvolver a prática deste esporte. A enti

dade também realiza reuniões e eventos de caráter

social e cultural.
. No ano passado, a ACBB promoveu o 1? Circuito

Catarinense da modalidade, com a realização de qua
tro etapas, que definiram o ranking da associação.
A primeira etapa aconteceu na praia da Joaquina,
seguida de Morro das Pedras e Santinho.

.

Confira abaixo, o ranking da Associação Catari

nense de Body Boarding:
MASCULINO

1 ?)Juliano Silveira (Vida Mar) ,3.550 pontos
2?) João Müller (Tênis & Cia/XPTO) 3.200 pontos
3?) Evandro Amaro : : 2.570 pontos

·FEMININO

1�) Alessandra Leal (Giovanna Nucci/MachuCho) 4,000 pontos
2�) Mery Souza (Bicho daGoiabalTênis & Cia) : 3.180 pontos
3�) Tina Manliverni (Tênis & Cia) 2.750 pontos

Os interessados em associar-se à ACBB devem

dirigir-se à rua Deodoro, 39 (Loja Joaquina Authentic
Surf Shop), Centro, em Florianópofis ou falar com

Tina Manliverni, pelo fone 23-0945. Y'

-SKATE'
CROSS DANI AMADOR

I
I

I

Acontece nos dias 26
e 27, em Novo Hambur

go, Rio Grande do Sul,
o 1? Campeonato Cross
Dani de Skáte Pro Am.

A promoção é da Asso

ciação do Skate Catari
nense. e Associação

Harnburquense de Ska
te.

Trata-se de um even

to esportivo concebido
basicamente com o intui
to de estimular uma das
mais saudáveis modali
dades esportivas de que
se tem conhecimento, e
cada vez mais difundida
entre os jovens de todo
o mundo.

As provas do Cross
. Dani serão realizadasna

pista Kick Skate Park e

que oferece amplas con
dições de organizar pro
fissionalmente um cam

peonato de Si<:ate, se
gundo informaram os or

ganizadores.
Haverá disputas nas

seguintes categorias:
Halp-Pipe, Free-Style e

Bank's. Os primeiros co
locados em cada catego
ria receberão troféus,
medalhas e brindes. •

<.

ÁGUAVIVA
A Loja Jovem da Cidade

Rua Lúcio Bom, 55 - Sala 04
Centro - Biguaçu

-<..

. -�
."

ACESSÓRIOS DO BODV BOARDING
Você quer começar a prati

car o Bódy Boarding,mas não

sabe qual os acessórios? En

tão veja as dicas de Tina Manli

verni, terceira colocada no

Ranking da ACBB, categoqia
feminino.
- Uma prancha que seja

proporcional ao seu corpo: pa
ra que você consiga completar
as monobras com ela;
- Um par de "pé-de-pato"..
Existem várias marcas; mas

depende muito da adaptação
da pessoa com o material;
- O "Iach" (cordinha que se

prende ao pulso para o Body
Board não escapar);
- Usa-se também' parafina
para não haver o deslizamento
do corpo sobre o Body Board;
� Roupa de borracha para os

dias de baixa temperatura;
- Para os dias de temperatura

mais elevada, usa-se camisa
de Iycra e um short;
- Meias para usar com o "pé
de-pato";
- Raspador para tirar a para
fina velha e usada;
-'- Boas ondas!!!

MANOBRAS E POSiÇÕES
Existem atualmente registradas vinte diferentes

manobras no Body Boarding. As principais, são:
Drop - descar à, onda;
Cavada - curva na base da onda;
Batida � movimento contínuo até 8' cr-ista da '

onda, virando a prancha no sentido vertical;
Cut Back - andar na espuma da onda:
360 - volta inteira com a prancha;
Tubo - andar no túnel formado pela onda;
EI Rolo ...,...- giro completo voltando à base da onda;

.

Aéreo -' batida descolando a prancha da água,
voando e voltando para a mesma onda;
$pinner - seqüência de 360

.

As posições são quatro:
Belly...,- deitado;
Knee - ajoelhado; .

Drop Knee - um pé e um joelho apoiados sobre
a prancha;
Stand Up � de pé.

HUSADEL, OITAVO DO RANKING ACAD,EMIAS
Em nossa primeira edição publicamos uma matéria

sobre Ginástica Aeróbia, que alcançou certa repercus
são. Então, resolvemos fazer um levantamento das

principais academias de Florianópolis. Confira abaixo
e escolha a de sua preferência para "malhar".

ACADEMIA WADO-KAN - Ginástica Aeróbica Mus
culação e Karatê; Rua Álvaro de. Carvalho, 3S/A
Fone 23-1014 - Centro - Florianópolis.
STUDIO CLAIRE ESTETIC - Ginástica e Dança; Rua
Ademar da Silva. 1.001, 1? andar - Kobrasol - São
José.

AÇADEMIACORPORE SANO _:_ Ginástica Feminina,
Masculina e Jazz; Praça Hercílio Luz, 10 - Centro �

São José.
COMPANHIA AERÓBICA - Ginástica Aeróbica,
Musculação e Karatê; Rua Tiradentes. 43 - éentro
Florianópolis.
SAÚDE & CIA - Ginástica Aeróbica "1" e "2", Esté
tica, Natação, Musculação e Karatê; Rua Vidal Ramos,
20 - Fone 22-6494 - Centro - Florianópolis.
MARATHON � Centro de Ginástica e Musculação;
Rua Delminda Silveira, Agronômica - Florianópolis.
ACADEMIA SAN REMO - Ginástica Aeróbica e Esté
tica, Musculação, Sauna e Jazz; Av. Hercílio Luz.
150 - Centro - Florianópolis .

.

O surfista catarinense David Husadel (OP, Barra, Tropical Brasil)
está em oitavo lugar no ranking brasileiro deste ano, com 1.010

pontos. Davízinho alcançou esta posição depois que ·conqUistou o

quinto lugar no 1? Sea.Club de Surf, segunda etapa do Circuito
Brasileiro, realizado em fevereiro, na praia de Itamambuca, Ubatuba
(SP).

-' .

Pelo quinto lugar (perdeu a oportunidade de ir para a quarta
de-final depois de ser derrotado pelo paulista Neno do Tombo), o
catarínense recebeu um prêmio de Cz$ 55 mil, uma prancha e somou
610 pontos aos 400 marcados na primeira etapa, o OP fDro, no

Rip de. Janeiro.
David Husadel é natural de Camboriú, tem 24 anos e surfa há

doze. Féz várias viagens ao exterior, algumas�s para competir.'

Rua João Bom, 470 - Fone 43-1092 _;. Centro _: BigUéiçu

LANCHONETE E PIZZARIA BI'DÚ
Lanches." Refrigerantes, Pizzas, etc.
Rua Santa Rita de Cássia, sln, próximo ao

Clube Bairro de Fátima
, Bairro de Fátima� Florianópolis
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FUTEBOL,
o' ESPORTE MAIS
POPULAR DO MUNDO

Embora praticado desde tempos re

motos, sob as mais diversas formas e em
'

quase todos os países civilizados, o futebol
como jogo organizado, nasceu no século
dezenove na Inglaterra, As principais re

gras oficiais para o esporte surgiram real
mente em 1862, instituídas pela Universi
dade .de Cambridge.

Após a criação em Londres da Football
Association, em 1863, espalhou-se pelos
demais países do Reino Unido, propagan
do-se em seguidana Europa pelos demais
países do Reino Unido, em seguida na Eu
ropa e afinal pelo mundo.

Em 1904 formou-se a Federation Inter
national e Football Association {FIFA), que
a partir de 1930, instituiu a Copa do Mundo.,
competição quatrienal até hoje disputada
treze vezes. Brasil e Itália detêm o maior

.

número de conquistas, com cada seleção
sagrando-se campeã três vezes,

o FUTEBOL NO BRASIL

Considera-se, oficialmente, o ano de
.1894 como o da introdução do futebol no
Brasil. Ele nos chegou através de Charles
Müller, brasileiro, nascido em São Pauio,
filho de ingleses, que indo estudar na Ingla
terra,.trouxe ao regressar o material neces
sário para a prática do esporte.

Tão logo chegou, Charles Müller co
meçou a orqanizar jogos entre brasileiros
e ingleses das Companhias de Gás e

Transporte Ferroviário. A iniciativa fez

grande sucesso e em pouco tempo, vários
clubes de futebol foram criados na capital
paulista.

'.'

O primeiro clube fundado foi o Mac
kenzie Colleqs, formado por estudantes,

o Mackenzie Col/ege, primeiro time organi
zado no Brasil

em 1898. O São Paulo Atlétic, clube de
ingleses, logo organiza seu departamento
de futebol. Seguem-se o Sport Club Inter
nacional e o Sport Club Germânia (hoje
EC Pinheiros), e outros clubes em todos
os Estados do Brasil.

Em 1900, surgem o Sport Club Rio
Grande (RS) ria cidade de mesmo nome
e a Associação Atlética Ponte Preta, em

Campinas (SP). Atualmente estes dois clu
bes são os mais antigos do Brasil.

Assim, Charles Müller foi 0 introdutor
oficial do futebol organizado e regular no
País. Além disso, Charles Müller que nasceu
em 1874 e 'faleceu em 1953, foi também
o primeiro jogador brasileiro a se destacar
e ganhar populandade. Müller nunca atuou
na Seleção Brasileira.

DESENVO!.VIMENTO DO FUTEBOL
BRASILEIRO

Em 1914, criou-se a Federação Brasi-
. leira de Futebol, que, anos depois passou
a chamar-se Confederação Brasileira de
Desportos - CBD, reconhecida pela FIFA
em 1923. Hoje, a entidade denomina-se
Confederação Brasileira de Futebol.

Charles Mül/er

O futebol brasileiro teve caráter ama
dorista até 1933, quando se ,iniciou a fase
profissionalista. A primeira 'partida profis
sio'pal no Brasil aconteceu entre Santos e

São Pâulo.
Os anos vão passando e o Brasil vai

.ficando bom de bola. Bom futebol merece
bons estádios. Por isso, em 1940 é inaugu
rado em São Paulo o estádio do Pacaembu
e em 1948 é lançada à pedra fundamental
do Maracanã ..

O Clube de Regatas Vasco da Gama,
o "Expresso da Vitória", foi o primeiro time
brasileiro-a vencer um certame no estran

geiro: o Torneio dos Campeões, em 1948,
no Chile.

A evolução do futebol tupiniquim cul
mina em 1958 na Suécia, com a conquista,
pela primeira vez, da Copa do Mundo. Oito
anos, antes, perdera este título em pleno
Maracanã, para oUruquai,

O Brasil consolida-se como a meca

do futebol, o rei do esporte, criado oficial
mente pelos ingleses. O antigo aluno torna
va-se o mestre dos mestres. Em 1962; a

Seleção Brasílelra conquistava o título

Mundial, pela segunda vez, no Chile. Con
firmando essa supremacia, o Santos Fute
bol Clube ganha em 62/63, o Campeonato
Mundial Interclubes.

Embora tenhamalogrado na Inglaterra
em 1966, na Copa seguinte, disputada no

México em 1970, o Brasil conquista, pela
terceira vez, a Copa do Mundo.

I

CAMPEONATOS NACIONAIS

O Brasil foi o último país de reconhe
cida' tradição futeboustíca a 'organizar um

'

Campeonato Nacional de Clubes, em

.1971. Antes disso, porém, vários torneios
interestaduais movimentaram os principais
times brasileiros, em diferentes épocas e

sob diversas denominações.
Em 1920, quando o futebol ainda era

amador, realizou-se a primeira disputa de
caráter nacional. No estádio das Laranjei
ras, no Rio, foi promovido um Triangular
entre Brasil, de Pelotas (RS). Paulistano
(SP) e Fluminense (RJ), campeões de seus
respectivos Estados. O Paulistano con

quistou o título e foi proclamado pela antiga
CBD, campeão do Brasil.

Em 1933, com o surgimento do profis
sionalismo, realizou-se uma competição
entre clubes cariocas e paulistas que ha
viam adotado o novo regimento. Doze clu
bes participaram deste torneio, que teve
o Palestra Itália, hoje Sociedade Esportiva
Palmeiras, como campeão:.

.A partir de 1950, surgiu o Torneio- Rio
São Paulo (rebatizado em 1954 como Tor
neio Roberto Gomes Pedrosa), que passou
a fazer parte do calendário oficial das Fede
rações Carioca e Paulista; até 1966.

.

No pe ríodo de 1 959 a 1967,houve a

disputa da Taça Brasil, torneio qu� teve
sua existência ligada àTaça Libe�dores
da América. O campeão representava o

país naquele torneio continental. A compe
tição era aberta aos campeões estaduais.

No final da década .de t950, o futebol
brasileiro sofreu uma reforma. O Torneio
Roberto Gomes Pedrosa, o popular "Ro
bertão", a partir de 1957, deixou de ser

restrito apenas aos clubes dos grarides
centros. A reformulâção deu novo impulso
ao certame, mas os títulos continuaram nas

mãos de paulistas e cariocas.
Em 1971, ainda sob os efeitos da eufo

ria provocada pela conquista detlnltlva da
Jules Rill)et, o Brasil realizou seu primeiro
Campeonato Nacional de Clubes. O cam

peão, nesta primeira edição, 'é o Clube Atlé-
.

tico Mineiro.

Os campeões brasileiros: 1971 -

Atlético Mineiro; 1972 - Palmeiras; 1973
- Palmeiras; 1974 - Vasco da Gama;
1975 - Internacional; 1976 - Internacio
nal; 1977 - SáoPaulo: 1978 - Guarani;
1979 - Internacional; 1980 - Flamengo;
1981 - Grêmio; 1982 - Flamengo; 1983
- Flamengo;' 1984 - Fluminense; 1985
� Coritiba; 1986 - São Paulo; e 1987
- Sport Recife.

Aston Vil/a, da Inglaterra: uma destxtmeires grandes equipes profissionais no mundo.

DEPRIMEIRA--
'C/audinirMiranda

Aval, Criciúma, Marcílio Dias e Joinville, fo
ram os primeiros colocados, pela ordem, na fase
de classificação da Taça Carlos Cid Renaux.
Pelo que apresentaram durante o torneio mere
'ceram esta posição. Ouandoesta coluna estiver
em suasmãos o campeonato pode estar definido .

em sua primeira fase, no entanto, acreditamos
que os mais qualificados para levantar a Taça
são Avaí e Marcílio Dias.

* * *

A preparação do Figueirense para a segun
da fase do campeonato é coisa séria e a profis
sionalização parece estar dando o ar de sua

graça pelo lado do Estreito, mas nada acertado.

Chega de ficar esperando milagres de um Albe
neir sem dispOSição. Só falta acabar a briga que
todos já sabem existir entre Meira e Vitorino,
pois o barco pode afundar.

* * *

Espinhosa a função do técnico de futebol,
basta puxar um pouco pela memória e lembrar

que Levir Cu Ipi estava para cair ao final da pri
meira fase da Taça Carlos Cid Renaux. Dito Cola
teve o seu tapete arrancado de seus. pés, mas
Zé Mário não resolveu a situação, tanto que foi
o único que perdeu para o Próspera. Já o último
citado que i'nicialmente buscou soluções casei
ras com Maneiel e Acioli Sànches, partiu em bus
ca de Daltro Menezes. Júlio Espinosa abando
nou a carreira após a saída do alvinegro e agora'
é comentarista,

. Áureo deixou, o Internacional nas mãos de

Joaquinzinho que não está bem das pernas. A

Chapecoense não anda contente' com Sérgio
Savian e até o Po"eto já dançou no Criciúma.

Função ingrata esta, afinal muitas vezes vo
cê erra sem conseguir ter esquentado o seu pos
to.

* * *

Promover o campeonato tudo bem, mas co
-locar comercial de sua administração na televi
são é demais. Pára com isso Delfin!

(CLAUDIONIR MIRANDA)
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Para fazer a assinatúra de O ESPORTISTA remeta
um cheque à empresa optando pelos seguintes valo
resou compareça pessoalmente em nossa sede:

.

SEMESTRAL _-'-- Cz$ 400,00

ANUAL Cz$ 800,00

Favor preencher Os seguintes dados:

CLIENTE:�__� � � __

Endereço: __

Cidade:________________________________ I
Estado: __

L �.
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