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“E ninguém cala nosso amor, é por ti Fogo”

O conhecimento e a brilhante escrita de Roberto Porto estão em O Glorioso, livro que narra a trajetória vitoriosa e
os mistérios que rondam o clube da Estrela Solitária

Certamente você já ouviu a frase: “Há coisas que só acontecem ao Botafogo”. Pairaria sobre o time de General Severiano uma aura
sobrenatural? Fato é que desde sua fundação até os dias atuais, o Alvinegro convive com mortes trágicas, mistérios e superstições.
Mas é fato também que, entre a busca da sorte e a falta desta, há inúmeras glórias na trajetória do clube da Estrela Solitária,
conquistadas principalmente com o brilho de alguns dos maiores craques do futebol brasileiro.

Essa história vitoriosa e instigante, recheada de episódios incríveis, é contada com maestria por um dos jornalistas mais ligados ao
Botafogo. Roberto Porto, com mais de 40 anos de carreira e hoje um dos integrantes do “Loucos por Futebol”, da ESPN Brasil, assina

, livro-memória sobre o Alvinegro lançado pela coleção de estreia do selo “Paixão entre Linhas”, da Editora Leitura.

traz histórias como o dia em que o escritor Euclides da Cunha alvejou um dos heróis do título de 1910 (aquele do hino do
clube), a desavença entre os craques Heleno de Freitas e Nilton Santos, o surgimento de Gualicho, que depois virou Garrincha, o
bicampeão mundial que liderou uma das mais brilhantes equipes do futebol nacional, os gols de Túlio, o “último dos moicanos”, além
de curiosidades como as suas três fundações e as duas minisséries da Rede Globo que foram inspiradas no Alvinegro carioca. Há ainda
uma série de depoimentos de botafoguenses apaixonados e ilustres, espalhados pelo mundo, que tentam explicar algo que só quem
veste o manto da Estrela Solitária sabe: o que é torcer para esse time. Entre este elenco brilhante, escalado por Roberto porto,
encontramos textos de Marcelo Antony, Antônio Maria Filho, Hélio de La Penha, Stepan Nercessian, João Ignácio Muller, Beth
Carvalho, entre inúmeros outros apaixonados pelo Fogão.

A coleção do selo “Paixão entre Linhas” ainda oferece mais duas obras de gêneros variados para os botafoguenses. Em
, o torcedor-leitor tem à sua disposição um verdadeiro guia com todas as principais informações sobre a trajetória do clube.

Em formato de bolso, começa com um breve relato da história geral, década a década, e segue com textos curtos, tabelas e fichas
técnicas com dados sobre patrimônio, todos os títulos, uniforme,
hino, jogadores que mais atuaram, artilheiros, ídolos, presidentes,
treinadores, jogos inesquecíveis, curiosidades, rivalidades. Há
ainda um capítulo sobre atletas do clube na seleção brasileira que,
no caso do Botafogo, não faltam.

As crianças também têm a devida atenção nesta coleção. Em
, Eduardo de Ávila e Nilson

Bispodejesus contam em uma divertida história em quadrinhos os
principais momentos do Botafogo e retratam o amor que a torcida
alvinegra tem pelo clube. Cinco jovens amigos botafoguenses, já
assíduos frequentadores das arquibancadas do Engenhão, mostram
que desde pequenos sabem tudo sobre o time para o qual torcem.

Dos mais nostálgicos torcedores, aqueles que viram o famoso
primeiro treino do Garrincha ou os gols de Heleno de Freitas, aos
mais novos, esperançosos de tempos melhores, todo torcedor do
Glorioso está representado nesta iniciativa ousada e pioneira do
“Paixão entre Linhas”. Um prato cheio para relembrar, conhecer e se
emocionar a memória do futebol brasileiro.
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Entrevista com Roberto Porto, autor do O Glorioso

O que faz do Botafogo um clube diferente de todos os outros? Por que o torcedor do Glorioso deve ter orgulho de seu
clube?

O Botafogo é diferente dos demais porque paira sobre ele, Botafogo, aura da superstição. Não apenas isso: mas há entre os jogadores
do Botafogo, ao longo de mais de um século, exemplos de mortes acidentais, a começar em 1909, quando Euclides da Cunha errou o
alvo e acertou o pescoço do lateral-esquerdo Dinorah, que mesmo com a bala encravada junto à coluna cervical, sagrou-se campeão
de 1910. O orgulho do torcedor alvinegro vem do próprio fato de o Botafogo não se parecer com os outros. O jornalista Sandro
Moreyra, certa vez, disse uma ótima frase: 'O Botafogo não melhor nem pior do que os outros clubes. É apenas um clube diferente.
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Cite um jogo inesquecível na trajetória do Botafogo.

Quais os maiores ídolos da história do clube?

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

Qual o episódio mais curioso da história do Botafogo?

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

Para mim, a decisão do Campeonato Carioca de 1957, quando o alvinegro venceu o Fluminense por 6 a 2, com cinco gols de Paulo
Valentim e um de Garrincha. É o placar recorde até hoje em decisões, para não citar o recorde absoluto no Brasil, quando o Glorioso
derrotou o Mangueira por 24 a 0, na época do amadorismo.

Nílton Santos, Garrincha, Didi, Gérson, Amarildo, Jairzinho, Roberto Miranda, Paulo César Caju, Zagallo, entre tantos outros.

Não exatamente. Apenas a releitura de uma crônica de Nélson Rodrigues que respondo logo no prefácio.

Sem sombra de dúvida, o fato de o clube ter três datas de fundação: Futebol (1904), Regatas (1881) e a fusão dos dois, em dezembro
de 1942. E as três bandeiras tremulam juntas no mastro da sede de General Severiano.

É uma forma de conquistar leitores que, apaixonados por futebol, acabam gostando também de outro tipo de literatura.
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