
POR QUINZE MINUTOS... 

 
Já alardeei, em outra oportunidade, que nem todas as minhas 

historinhas tiveram como palco o recinto de trabalho do Banco do 

Brasil. Uma delas, por exemplo, a do paquerador incorrigível, ficou  
fora da regra, dado que ela se passou  no trânsito lento entre o 

centro da cidade de Vitória (ES) e o distrito de São Torquato, vizinho 
município de Vila Velha. E esta dos quinze minutos, também. 

No presente caso, a história não se passou no trânsito, mas sim teve 
começo na plataforma de embarque de passageiros da estação 

ferroviária da Estrada de Ferro Vitória a Minas, subsidiária da Cia. 
Vale do Rio Doce, empresa esta que “deletou” o seu antigo e 

pomposo nome para simplesmente ser chamada de VALE. Deixemos 
a falta de gosto de lado e vamos ao que interessa. 

Não se trata de gramado, mas o terreno é outro. Nos áureos tempos 
em que o futebol capixaba se orgulhava de possuir, pelo menos, uns 

dez times de quase primeira grandeza, disseminados por entre as 
principais  cidades do interior, aqui na Capital a rivalidade mais se 

acirrava quando do enfrentamento entre Rio Branco Atlético Clube, 

Vitória F. C.  Desportiva Ferroviária F. C. e Santo Antônio F. C., 
dentro ou fora de campo. 

Fora das quatro linhas, a “briga” entre eles era travada nos 
bastidores e de forma bastante contundente. Tentando melhor 

explicar e lembrando que o profissionalismo, àquela época ainda 
engatinhava por estas bandas, a disputa por um “reforço” ganhava 

contornos assaz extravagantes, como hospedagem na melhor 
pensão, roupas da moda, incursão em bailes nos melhores clubes, e 

por aí afora. 
Certa feita, justo na plataforma da Estação Pedro Nolasco, lá estavam 

dois cartolas – um do Rio Branco e o outro do Vitória F. C. – à espera 
de um “craque” de Conselheiro Pena (MG), terra do Fio Maravilha, de 

quem, aliás, teria recebido incentivos para tentar a sorte no 
Flamengo, na tentativa de incorporá-lo ao elenco de seus respectivos 

clubes. 

Acontece que os dois cartolas não dispunham de documentos como 
fotos, reportagens em jornais e outros,  capazes de, a uma primeira 

olhada, fazer a identificação correta do dito cujo craque promissor. A 
única referência era a de que tratava-se de um jovem de 

aproximadamente 24 anos, altura mediana de 1,70m, cabelo 
“sarará”, e nada mais. 

A um estridente “apito” da “Maria Fumaça”,  a “gare” logo ficou 
superlotada dos amigos e parentes que ali aportaram para receber os 

seus familiares e amigos, enquanto que nenhum dos passageiros 
desembarcados ostentava as características de que os dois cartolas 

dispunham. 
Quase desiludidos, eis que, no último “lote” de passageiros, surge 

uma figura não muito assemelhada à descrição que tinham em 
mente, tendo como leve atenuante o cabelo que não era do tipo 



totalmente liso. Meio inseguros, os dois cartolas resolveram arriscar e 

encetaram uma abordagem: 
- “Amigo, você está chegando de Belo Horizonte?” – “Não, senhores, 

eu embarquei em Conselheiro Pena”. Era a senha que faltava. Na 

disputa de quem é que ficaria com o “craque”, o cartola do Vitória F. 
C. levou a melhor. Três horas da tarde, após um ligeiro cafezinho na 

Lanchonete do Zerbone, às margens da BR-101, e, sem muita 
conversa, partiram para a concentração do time no Estádio Salvador 

Costa, Bento Ferreira. 
E por lá aportaram justo na hora em que iria começar o treinamento 

da equipe. Cada jogador “batendo” a sua bolinha individualmente, 
uma “embaixadinha” aqui, uma trivela ali, uma “matadinha” no peito 

acolá, e no meio dessa brincadeira, o “craque” de Conselheiro 
resolveu dar uns “toques” na bola que o assistente do técnico havia 

colocado bem próxima aos seus pés. 
Parece que a bola estava um pouco molhada e, logo na primeira 

tentativa de pegar intimidade com a “redonda”, o nosso 
“craque” pisou na bola, ainda enfiado no   “paletó de linho cru  meio 

amassado e por pouco  não foi à lona, ou por outra, à lousa fria do 

piso do vestiário do Vitória Futebol Clube. 
Muito tempo não demandou e eis que aparece no local o presidente 

do Clube, ansioso por saber notícias do reforço que acabara de 
chegar de Minas Gerais, quando ele próprio, fundado na sua 

experiência de lidar com jogadores de futebol, pediu ao jovem que 
fizesse alguma demonstração de suas qualidades  futebolísticas, 

como que a fazer jus  às informações que, a “seu” respeito, 
ganharam espaço no noticiário esportivo da Capital. 

Isto posto, o experiente Presidente, imbuído da  sua autoridade, 
“baixou” uma Resolução: - “Meu rapaz, vou lhe dar quinze minutos 

para que você, aqui na beira do gramado, mostre a sua versatilidade 
em lidar com a bonita arte de jogar futebol. Nove vai ser o número 

da sua camisa”. 
- “Nem nove, nem dez, nem uma dúzia, senhor Presidente. Eu não 

desembarquei aqui para jogar futebol. Eu vim, sim, com a finalidade 

de fazer  uma série de reportagens que estou preparando para 
o CHAVECO, que é o jornal da minha cidade, onde eu trabalho.  Para 

lhe ser franco, senhor Presidente, nem sei como foi que eu vim parar 
aqui.  Adoro a minha profissão:  “Eu sou é jornalista!” 

 


