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Os grandes são medidos por suas histórias. As
fabulosas foram tantas (ouvidas e presenciadas),
que é preciso dizer: o Cruz da Esperança é enorme

GIGANTE DA
CASA VERDE

Aos 12 anos, Basílio estava no time adul-
to – não era pra qualquer um. Como
não seria, aos 28 anos, marcar o gol que
tirou o Corinthians da fila de 23 anos
sem títulos, contra a Ponte Preta, na
final do Paulista de 77. Foi o dia mais
importante de sua carreira. Mas a pri-
meira façanha foi como o mais impor-
tante jogador da história do Cruz da
Esperança, fundado em 12/10/1958.

Essa história, de amor, começa em
1961, quando Basílio entrou para o time
– ironicamente alviverde, como é o
grande rival do Corinthians. Seu irmão,
Ronaldo, era o ponta-direita. “Jogava

mais do que eu, mas gostava da noi-
te”, conta. E havia muitos outros cra-
ques. “Esse jogava muito”, diz sobre
‘Macarrão’, que estava em uma foto
de 1963, logo acima de Ronaldo.

É a opinião também do dono da
fotografia, João, meu tio. Uma entre
as muitas lembranças da Casa Verde.
Assim como tinha meu outro tio, Pe-
pe. Se fosse vivo (morreu em 2006),
estaria lá quase todo domingo – co-
mo fez por décadas, mesmo depois
de deixar o bar que teve no bairro. “A
sede era um bar”, conta Basílio. “A
gente colocava a cara lá e o portu-

guês, Pepe, gritava: sai daí, mole-
que. Eu era menor, então eu
ficava do lado de fora.”

Nos anos 60 e 70, João
cansou de ver o time, que
também revelou Sergi-
nho Chulapa. Mas Pepe
seguiu pelas décadas
seguintes. Frequentava
os jogos, assim como o
Baile dos Aniversarian-
tes, até hoje na última
sexta-feira do mês. A
feijoada ocorre sempre
no segundo sábado.

E todo grande time
tem, sim, um rival. O
Cruz não. “Não havia um.
Todos eram”, diz Basílio.
“Se jogar com eles [aponta pa-
ra o campo da frente, do Paulista]
tem confusão. Minha primeira
lembrança é de um time briguen-
to.” Difícil acreditar ao falar com o
veterano Toninho, corintiano de
papo fácil. “As brigas diminuíram
um pouco”, confirma.

Hoje, o Cruz quase não sai de ca-
sa. Mas não há domingo que não jo-
gue em quatro horários. Toninho
entra em campo às 8h, no ‘paradão’,
rachão de veteranos com nome au-
toexplicativo. Volante que faz a bola
andar, toca fácil também com crian-
ças, como as da favela Boi Malhado.
O Cruz as recebe. Toninho adora.

Adora tudo que envolve o time.
“Meus amigos são todos daqui. No
domingo, chego às 8h e quando dá
14h, 15h, ainda estou aqui”, conta,
preocupado. “Estão acabando os
campos. Não vai longe. Se o Cruz
acabar será muito triste para todos.
Somos uma família”, conclui.
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O Cruz sempre
foi um time de
garra, que não
deixava pra lá.
Até hoje é assim
Toninho

O Cruz foi
fundamental na
minha vida e na
do meu irmão
Basílio

+Por Douglas Vieira

+1963: agachado à esquerda, Ronaldo, irmão de Basílio, ídolo corintiano


