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"O sentimento não pode parar”

Em Meu Jogo Inesquecível, as incontáveis glórias vascaínas são sintetizadas em depoimentos de torcedores
ilustres, como Paulinho da Viola, Sergio Cabral e Bruno Mazzeo, que relembram partidas inesquecíveis

na memória cruzmaltina

No momento em que o Vasco retoma o caminho das glórias retornando à Série A do Campeonato Brasileiro, novos livros presenteiam
sua imensa torcida, de “norte e sul deste país”. Os jogos mais importantes, os títulos, os ídolos, a fundação, a construção de São
Januário, a ousadia e o pioneirismo ao quebrar preconceitos e formar o primeiro time racialmente misto. Relatos, informações,
estatísticas e curiosidades sobre a história do clube não faltam. Agora, toda essa trajetória está preservada e disponível a torcedores
que, apaixonados pelo futebol, carregam o mesmo sentimento pela leitura.

O selo “Paixão entre Linhas”, da Editora Leitura, traz em sua coleção de estreia um kit de livros oficial do Gigante da Colina. O kit
contém um livro-memória, um pocket book e uma obra em quadrinhos para as crianças. Todos os exemplares podem também ser
adquiridos separadamente.

Em , livro-memória do Vasco, a assessora de imprensa do clube Patrícia Gregorio reúne depoimentos de
jornalistas, cineastas, empresários, artistas, enfim, cruzmaltinos fanáticos, ilustres ou anônimos, que relatam uma partida da qual
jamais vão esquecer. São ao todo 19 confrontos, de épocas variadas, que mostram as principais glórias da vida vascaína.

O livro começa com um relato sobre o dia em que o Vasco desbancou o poderoso inglês Arsenal, em um amistoso de 1949. Há jogos
decisivos das conquistas nacionais do clube, finais de alguns estaduais marcantes, além das célebres conquistas da Libertadores, em
1998, e da Copa Mercosul de 2000, quando a equipe estava perdendo para o Palmeiras por 3 a 0 até o intervalo e virou o jogo para 4 a
3, em pleno Palestra Itália. Fecha a coletânea a partida histórica em que Romário, em São Januário, marcou seu gol de número 1000.

Assinam os relatos jornalistas, cineastas, escritores,
artistas, enfim, torcedores ilustres ou anônimos unidos
pelo amor ao Vasco. Há desde textos do mestre
Paulinho da Viola, do escritor Sergio Cabral, ao
humorista Bruno Mazzeo.

E o kit destinado aos vascaínos ainda conta com outras
duas obras, para atender a leitores de diferentes idades
e gostos. O livro é um
verdadeiro guia, no formato de bolso, feito para o leitor
ávido por informações sobre seu clube favorito.
Organizado por Cláudio Nogueira, outro jornalista
apaixonado por futebol, esse pocket book traz todos os
títulos do Vasco, bastidores de sua fundação, detalhes
sobre São Januário, fichas dos jogos mais importantes,
curtas biografias dos maiores ídolos, curiosidades,
estatísticas contra os rivais, e muito mais.

Há ainda um livro em quadrinhos para os torcedores
mirins reforçarem o amor que estão construindo pelo
cruzmaltino. Com um show de cores e diversão, conta a história do Vasco de uma maneira mais leve,
procurando despertar a curiosidade das crianças e incentivar o hábito da leitura.

O clube formado pela colônia portuguesa hoje já tem adeptos em todo o Brasil e até mesmo fora do país. Saudosos da época de
Ademir de Menezes, fãs de Roberto Dinamite ou fanáticos por Romário. A coleção do selo “Paixão entre Linhas” procura atender a
todos esses vascaínos e, assim, preservar e difundir, uma das histórias mais vitoriosas do esporte nacional.

Meu Jogo Inesquecível

O Time do Meu Coração

Tua imensa torcida é bem feliz!
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Entrevista com Patrícia Gregorio, autora do livro Meu Jogo Inesquecível

O que faz do Vasco um clube diferente de todos os outros? Por que o torcedor da equipe cruzmaltina deve ter orgulho de
seu clube?

Cite um jogo inesquecível na trajetória do Vasco.

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 Vasco?

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

Com todo respeito aos outros clubes do Brasil, o Vasco é o que tem a mais bela história entre os clubes do país. É um clube que
ultrapassou barreiras e venceu todos os preconceitos.

O primeiro a que eu assisti: Vasco 1x1 Botafogo, em 19/2/1995. O time não era dos melhores, mas foi um dos melhores dias da minha
vida. Aliás, esse é o mote do livro: vascaínos falando de seus jogos inesquecíveis.

Dos que eu vi jogar: Roberto Dinamite, Carlos Germano e Juninho Pernambucano.

Sobre o clube, não. Mas, me surpreendeu um pouco as loucuras que as pessoas fazem
pelo Vasco. Digo um pouco, porque eu também já fiz algumas loucuras pelo Vasco (risos).

Não diria curioso, mas o mais emblemático para mim: a construção do nosso estádio. Os torcedores se uniram para comprar o material
e para construir o Estádio Vasco da Gama (mais conhecido como São Januário), inaugurado em 1927 e que durante alguns anos foi o
maior do Brasil.

É uma dobradinha de sucesso garantido. Há alguns anos não era muito fácil encontrar livros sobre futebol, mas acho que os autores e
as editoras se renderam ao esporte mais popular do país e que tem grande influência na vida das pessoas.
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