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“Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador!”

“Se houver uma camisa branca e preta no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento”. Para a
massa atleticana, esta célebre frase de Roberto Drummond resume o time alvinegro. Estas e muitas outras

histórias emocionantes, o torcedor vai encontrar no Kit do Galo, incluindo o sucesso

“Uma Paixão em Preto e Branco”.

O Atlético é o clube brasileiro que mais conquistou títulos oficiais no
século XX, segundo levantamento da Revista Placar. São mais de
101 anos de glórias e alegrias que ajudaram a construir uma
verdadeira legião de torcedores. Fiéis seguidores que fazem o
Mineirão tremer ao entoarem “Clube Atlético Mineiro, Galo Forte
Vingador!”, o hino do time. Com tamanha grandiosidade, o
Alvinegro de Belo Horizonte foi, merecidamente, o clube pioneiro
contemplado pela coleção de estreia do selo “Paixão entre Linhas”,
da Editora Leitura.

Pertencente à coleção Livro-Memória,
, resume em crônicas comoventes, a história de um clube

glorioso. Organizado pelo jornalista Alexandre Simões, a obra
reúne as melhores crônicas de Roberto Drummond, nos momentos
marcantes da trajetória do clube. Este livro é mais que uma
homenagem à Drummond. O autor que nos brindou com várias
obras, sempre recheadas de talento, já falou sobre o cotidiano, fez
biografias, escreveu romances. Mas um sonho não havia sido
realizado, pelo autor de “Hilda Furacão”. Apaixonado por futebol e,
acima de tudo, pelo Atlético, ele, cronista esportivo desde 1969, sempre idealizou um trabalho sobre o futebol. A chance veio com o
convite para escrever o livro sobre o Galo na coleção “Camisa 13”. O seu entusiasmo na época foi muito grande. Era a realização do
sonho que carregava havia décadas. Mas esse sonho foi interrompido no dia 21 de junho de 2002, quando veio a falecer. No ano do
centenário do seu clube do coração, o autor foi homenageado pela Editora Leitura, e sua obra volta à todo vapor, sob nova edição no
selo “Paixão entre linhas”.

Já o livro infantil retrata fielmente a paixão dos torcedores atleticanos numa emocionante história de
amizade, contada em quadrinhos. Uma obra que vai despertar a curiosidade das crianças, incentivar o hábito da leitura, mas também
trabalhar a fidelização do torcedor mirim. Com textos de Eduardo de Ávila o livro conta com vinte páginas muito bem ilustradas que
relatam a fundação do Clube, suas glórias e seus momentos difíceis, demonstrando a garra, o trabalho em grupo e a amizade das
pessoas que construíram essa entidade apaixonada.

Por fim, o livro da coleção é um verdadeiro dicionário do torcedor. Relata as informações essenciais que todo
atleticano quer e deve saber. No formato de bolso e recheado de fichas e tabelas que facilitam a compreensão, a obra traz dados sobre
os títulos, ídolos, principais jogos, treinadores, presidente, duelos com o rival, além de uma série de curiosidades. Aliás, você sabe por
que o Galo é conhecido como o “Campeão do Gelo”?

Em uma iniciativa ousada e pioneira, a Editora Leitura eterniza a paixão da torcida alvinegra em livros para todo tipo de torcedor e de
leitor e, assim, reforça os laços do brasileiro com a maior manifestação cultural do país. O kit oficial possui um de alça regulável,
um marcador exclusivo do time e os três livros descritos acima. As obras também podem ser adquiridas separadamente.
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Entrevista com Alexandre Simões, organizador do livro “Uma Paixão em Preto e Branco”

O que faz do Atlético-MG um clube diferente de todos os outros? Por que o torcedor do Galo deve ter orgulho de seu clube?

Cite um jogo inesquecível na trajetória do Atlético-MG.

Quais os maiores ídolos da história do clube?

No processo de elaboração do livro, houve alguma informação que o surpreendeu?

Qual o episódio mais curioso da história do Atlético-MG?

Qual a relevância de Roberto Drummond para a torcida atleticana?

Para terminar, o que acha da dobradinha entre futebol e literatura?

O Atlético é um clube que sempre foi carregado pela sua torcida. Desde o início da sua história uma característica é a ligação com a sua gente. E isso
acontece não só nos grandes momentos, mas também nas fases mais difíceis. O maior exemplo da paixão do atleticano é o espetáculo que a torcida
proporcionou quando o Galo jogou a Série B em 2006, dois anos antes do seu centenário. O Atlético é um clube movido pela paixão.

Não há como fugir da vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, em 19 de dezembro de 1971, que deu ao clube o título de primeiro campeão
brasileiro. Este jogo é marcado na história atleticana.

O Atlético tem uma ligação muito grande com o chamado 9. Isso começa lá na metade da década de 1920, com o primeiro grande ídolo da história do
clube, que foi Mário de Castro, e segue com Guará, Carlyle Guimarães, Ubaldo Miranda, Nilson, Dario, Reinaldo, Valdir e Guilherme. Curiosamente,
apesar de não serem o chamado centroavante típico, dois ídolos recentes jogavam com a 9 (Marques e Diego Tardelli). Mas o Galo tem grandes ídolos em
todas as posições, jogadores como Kafunga, Zé do Monte, Lucas Miranda, Nívio, Oldair, João Leite, Cerezo, Luizinho, Éder, Nelinho, Taffarel e muitos
outros.

A maior surpresa que eu tive foi em relação a uma crônica escrita pelo Roberto Drummond dois dias antes da final do Campeonato Brasileiro de 1977,
entre Atlético e São Paulo. O Galo era favorito absoluto ao título e ele narra um sonho que teve com Cruyff, o grande craque holandês da década de 1970. E
faz um paralelo do Atlético com a seleção da Holanda, que perdeu a Copa de 1974 para a Alemanha, mesmo jogando um futebol muito mais bonito.
Parecia um pressentimento, pois o Galo, mesmo favorito e jogando no Mineirão, perdeu o título para o São Paulo, nos pênaltis.

São várias as passagens que merecem destaque. Mas uma delas ficou marcada para sempre, sendo cantada no hino do clube. Em 1950, o Atlético fez
uma excursão à Europa e se saiu muito bem apesar de ter jogado várias partidas em campos cobertos de neve. Na volta ao Brasil, o Galo virou o Campeão
do Gelo.

O Roberto Drummond, além de um grande torcedor do Atlético, é o criador da frase mais marcante da história do clube: “Se houver uma camisa branca e
preta pendurada num varal durante a tempestade, o atleticano torce contra o vento”. A frase é tão reconhecida por clube e torcida, que na sede do Galo,
há uma grande placa com a citação e homenagem à Drummond, este atleticano apaixonado.

O futebol é a maior manifestação cultural do Brasil. E tem uma história muito rica, desconhecida da maioria absoluta da população pela falta de tradição
do país na literatura esportiva. Toda e qualquer iniciativa de se levar ao torcedor conhecimento sobre clubes, ídolos, competições, tem de ser elogiada,
pois neste resgate da memória estamos reconhecendo e homenageando aqueles que ajudaram a transformar o futebol numa das principais indústrias do
mundo, algo que só foi possível justamente pela paixão que o esporte exerce sobre as pessoas.
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