
Paixão e Glória – O ano em que o sentimento não parou

Obra de luxo apresenta o Vasco da Gama em imagens inéditas de paixão, força e fé da torcida e elenco,
dentro e fora de campo
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O ano de 2009 foi de conquista para o time da Cruz de Malta. O grande Vasco da Gama, que foi para a segunda divisão do Campeonato
Brasileiro em 2008, mostrou que o verdadeiro sentimento nunca para, e conquistou com antecedência e glória o título da segunda
divisão voltando ao seu lugar de direito, a elite do futebol brasileiro. A Editora Leitura eterniza esta luta, com exclusividade, em

o mais novo lançamento do selo .

O fotografo e vascaíno apaixonado Marcelo Sadio, com o apoio do Clube e da Editora Leitura,
decidiu eternizar em edição de luxo, os momentos únicos deste ano inesquecível do Gigante
da Colina. A obra , traduz em belas e
emocionantes imagens toda a paixão dos jogadores, dirigentes, torcedores e funcionários,
enfim, de todo o elenco que compôs a vibrante campanha do time de São Januário, em 2009.
Na verdade, a publicação é uma verdadeira jóia para os torcedores cruzmaltinos, pois mostra
tudo aquilo que eles imaginam, mas não podem acompanhar. A publicação apresenta
depoimentos curiosos e emocionantes daqueles que devolveram à alegria aos milhões de
torcedores do Vasco da Gama. Os bastidores e o espetáculo de uma só vez, em uma reunião
inédita de fatos e fotos.

Com o testemunho comovente do ídolo e presidente, Roberto Dinamite na abertura, o livro
segue com declarações dos patrocinadores da equipe como o presidente da Eletrobrás, José
Antônio Muniz e da Penalty, Roberto Estefano. Também deixaram seu carimbo na obra, o
capitão Carlos Alberto, o goleiro Fernando Prass, o lateral Fagner e todos aqueles que fizeram
parte do time de 2009. O leitor-torcedor vai conferir também depoimentos inéditos e pra lá de
emocionantes do ex-técnico do time Dorival Jr., atual treinador do Santos.

reúne em 168 páginas, mais de 300 fotos
inéditas de vestiário, treinos, concentração, orações, momentos de descontração, jogos,
gols, jogadas inesquecíveis e impressionantes, viagens, ingressos, entrevistas, a tabela de
jogos de 2009, sem se esquecer de dedicar algumas páginas à torcida apaixonada e sempre
presente. Este livro é um documento do Club de Regatas Vasco da Gama, trata-se de um
produto oficial e traz na capa o símbolo que tanto orgulha os vascaínos: a cruz de malta, e o
escudo do Gigante da Colina. A publicação capturou, com excelência, o sentimento de força e
união durante a caminhada da equuipe, e principalmente o orgulho e amor do torcedor pelo seu time do coração.

Mostrar a conquista da glória e honra da equipe de São Januário é de suma importância para
abrilhantar ainda mais a história deste clube tão querido do carioca. Quem nunca ouviu um
morador do Rio de Janeiro bater no peito e dizer: sou VasXcaíno! Ou o torcedor de todo o país
que sente orgulho e honra em amar o gigante da colina. A massa cruzmaltina se mostrou
firme, feliz e vibrante, empurrando o time, lotando os estádios em todas as partidas, sempre
com a bandeira em punho e o grito que se tornou a marca da campanha de 2009:

A Editora Leitura caprichou na execução da obra e fez um acabamento extremamente
luxuoso, com capa dura, laminação fosca e páginas impressas em papel couchè. Por se tratar
de uma edição especial, as fotos publicadas no livro não são encontradas em outra mídia.

é um livro (também) para colecionador e pesquisador de futebol, e para o torcedor
fanático pelo time de São Januário. É uma edição especial do selo inédito, , da Editora Leitura.
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1. Por que fotografar da saga de um time na segunda divisão

2. Qual a maior dificuldade em fazer este livro?

3. Como era a reação da torcida, de perto, nos jogos do Vasco?

4. Você acha que todos tinham a certeza de que o Gigante da Colina subiria em um ano à primeira divisão?

5. Para você o que moveu o Vasco neste ano tão difícil? A paixão?

6. O amor ao Vasco é maior que a divisão que este ocupa?

Primeiramente, não foi apenas um time qualquer. Foi o Club de Regatas Vasco da Gama, ou seja, o meu time. Fui convidado para ser fotógrafo oficial do
clube dias após a queda. Não havia como negar esse convite. Apesar de difícil a missão, cobrir a segunda divisão seria um grande desafio e certamente o
maior de minha carreira, pelo menos até agora.

Acredito que o mais difícil foi me tornar invisível, para que as imagens registradas transmitissem toda realidade e espontaneidade de cada momento.
Minha idéia era verdadeiramente, documentar o real e o inusitado. Aquilo que ninguém vê. Foi bem difícil, mas acho que consegui.

A torcida foi incrível! Eu mesmo como vascaíno não imaginava a força e número que essa torcida tem, dentro e fora do estado do Rio de Janeiro. Os
torcedores entenderam a necessidade de empurrar o time. Eles compareciam em massa e não paravam um só minuto. Até quando o Vasco perdia a
torcida não parava de cantar. Certamente eles fizeram a diferença.

Sim, apesar de todas as dificuldades de uma série B. O projeto era muito bom, a torcida entendeu seu papel e os jogadores deram de tudo para chegar lá.
Não havia como dar errado!

Acho que mais do que uma paixão. O que moveu o Vasco foi a redescoberta de um verdadeiro amor. Torcedores, dirigentes, jogadores e funcionários
viveram intensamente esse ano de 2009. Foi o ano da redescoberta de um amor imensurável pelo clube.

Não há como medir esse amor. Esse amor não teve, não tem e não terá divisão! O Vasco é muito maior do que isso e por uma simples razão: quem torce
pelo Vasco, tem amor infinito por ele.

Entrevista com o Vascaíno e fotógrafo Marcelo Sadio
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