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Para José Ferreira Filho (Jef) e Jorginho Minassian.
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APRESENTAÇÃO

Todos nós nascemos em 1º de setembro de 1910, no 

Bom Retiro. Pode não estar lá na Carteira de Identidade 

de cada um, porém acredito ser a mais pura verdade.  

Por uma ou outra razão – algum tipo de planejamen-

to celestial, quem sabe –, viemos ao mundo em datas, 

cidades, estados e países diferentes, no decorrer dos 

anos seguintes.

Todos nós somos filhos legítimos de Antônio Pereira, 

Joaquim Ambrósio, Anselmo Corrêa, Carlos Silva e Ra-

fael Perrone. Cinco amigos que, encantados por uma 

ideia, fundaram um time de futebol, numa esquina 

da região central de São Paulo. E geraram a mais emo-

cionante, incorrigível, doce, fascinante, corajosa, im-

petuosa, poética, humana, alegre, festiva, apaixona-

da, paciente, comovente e fiel torcida que existe. Acho 

que, no fundo, era bem isso que eles queriam. Não 11 

camaradas correndo atrás de uma bola. Mas, sim, mi-

lhões e milhões de pessoas compartilhando o mesmo 

sentimento: um amor sublime e indescritível.
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Um amor que nunca deixou de estar ali, bem dentro 

de nossos corações, sem esmorecer um minuto se-

quer. Cada um de nós tem a sua própria maneira de 

demonstrar este amor. Mas ninguém na face da Terra 

ganha da gente em entrega e intensidade. 

Um amor que, em determinado momento da sua 

história, esperou anos para ganhar um campeonato. 

Esperou anos para ganhar uma partida que fosse, de 

um adversário que, injustamente, tinha do seu lado o 

maior jogador de todos os tempos. Encheu de sangue, 

suor e lágrimas de felicidade o maior estádio do mun-

do, a quilômetros de distância de casa. Assistiu às vi-

tórias e derrotas, às idas e vindas, à agonia e êxtase. 

O time que Antônio, Joaquim, Anselmo, Carlos e Ra-

fael fundaram pode ter decepcionado algumas vezes. 

A torcida, jamais.
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Corinthians 

Corinthians, minha vida 

Corinthians, minha história 

Corinthians, meu amor.
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O Parque São Jorge ficou pequeno 
para tanta paixão e a Fiel foi quebrar 

recordes nos estádios dos rivais
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Fiel 1910 - 2010 

Um poUco 
de história
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Escudo do time inglês 
Corinthians

ogo depois que o nome Co-
rinthians Paulista foi es-

colhido, alguém lembrou de 
perguntar ao grupo onde eles 
iriam arranjar dinheiro para 
levar a ideia adiante. O alfaia-
te Miguel Bataglia, que acaba-
ra de ser escolhido o primeiro 
presidente, disse: “O Corin-
thians vai ser o time do povo.  
E o povo é quem vai fazer o time. 
Vamos iniciar uma coleta”.

Assim, aquele 1º de setembro 
de 1910 marcaria não só o nas-
cimento de um time de futebol, 
mas também da mais fiel das 
torcidas. 

A história conta que no pri-
meiro treino do Corinthians, 
num campinho da rua José Pau-
lino, no bairro do Bom Retiro, 
dezenas de populares estiveram 
presentes. Conta, ainda, que um  
número maior de pessoas acom-
panhou o time na sua primeira 
partida contra o União da Lapa 
no sábado 10 de setembro. Mes-
mo com a derrota por 1 X 0 na 
estreia, mais e mais pessoas 
foram ver o time ganhar do Es-

trela Polar quatro dias depois e 
enfiar uma goleada de 5 X 0 nos 
ingleses da Associação Atlética 
Lapa, dia 27. 

As primeiras vitórias do time, 
que teve seu nome inspirado no 
Corinthian Team, da Inglaterra, 
foram comemoradas com gran-
des festas no bairro. Festa como 
a que lotou o Parque São Jorge, 
em 12 dezembro de 2008, em 
plena sexta-feira, para recepcio-
nar o centroavante Ronaldo Fe-
nômeno. Ele pegou o microfone 
e declarou: “Está chegando mais 
um louco para o bando”.

Afinal, que loucura foi – e 
ainda é – essa? A resposta mais 
certeira foi dada, décadas de-
pois, pelo jornalista José Rober-
to de Aquino: “Todo time tem 
uma torcida. No Corinthians, 
a torcida é que tem um time”. 
É um sentimento que se multi-
plica a cada dia, a cada geração, 
sempre junto do time, ganhan-
do ou perdendo. Um amor sem 
comparação, demonstrado em 
vários momentos históricos e 
especiais.
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O Corinthians 
vai ser o time 

do povo.  
E o povo é quem 
vai fazer o time.

Miguel Bataglia,  
primeiro presidente
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Em janeiro de 1931, a torci-
da ocupou cada centímetro das 
oito composições de trens da 
Estação da Luz e do Brás, para 
descer a Serra do Mar e ajudar o 
time a derrotar o Santos, na Vila 
Belmiro, por 5 X 2. Alguns torce-
dores vieram em cima do trem. 
Conta-se que muitos desses épi-
cos corintianos morreram de 
pneumonia e tuberculose, víti-
mas do calor das máquinas e do 
vento úmido e frio da serra. 

Na tarde de 5 de dezembro 
de 1976, 70 mil torcedores di- 
vidiram o Maracanã com a tor- 
cida do Fluminense, na semifinal 
do Brasileirão, para uma vitória 
sensacional contra a poderosa 
Máquina Tricolor. O Guinness 
book, o Livro dos recordes, consi-
derou aquela invasão alvinegra 
como o maior deslocamento 
humano em tempos de paz. Para 
muitos dos corintianos que lá 
estiveram, foi apenas mais um 
jogo no campo adversário.

O Parque São Jorge, a queri-
da Fazendinha, ficou pequena 
para tão grande amor. Na verda-

de, todos os estádios ficaram pe-
quenos. Até o recorde de públi-
co registrado no Morumbi não 
é dos donos da casa. É da Fiel: 
146.082 torcedores, na segunda 
partida da final do Campeona-
to Paulista, no dia 9 de outubro 
de 1977, contra a Ponte Preta.  
Foi 2 X 1 para a Ponte, e daí? 
No jogo seguinte, a torcida se 
apossou novamente do estádio 
e libertou um grito que esteve 
preso por 22 longos anos na 
garganta: é campeão! Na época, 
alguém sugeriu mudar o nome 
da mais famosa avenida de São 
Paulo, palco de tantas comemo-
rações de títulos, para avenida 
Corinthians Paulista.

A paixão pelo Corinthians já 
foi motivo de estudos científicos 
e filosóficos. Histórias de torce-
dores foram contadas no livro 
Corinthians – paixão do povo, de 
Nailson Gondim, em 1976. Gon-
dim escreveu: “É possível existir 
um corintiano mais que outro? 
Não. Todos são iguais”. Histó-
rias que também foram con-
tadas no longa-metragem Fiel,  Pôster do filme Fiel
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roteirizado pelos corintianos 
Marcelo Rubens Paiva e Sergi-
nho Groisman, em 2009. 

Embora todos tenham ten-
tado explicá-la, a paixão alvi-
negra continua inexplicável. As 
demonstrações dessa loucura 
em preto e branco estão todos 
os dias nos jornais. Em 1965, 
o padre Aristides Pimentel tro-
cou o nome de uma criança, em 
plena cerimônia de batismo, 
quando ouviu a narração de um 
gol de Flávio contra o Palmei-
ras, que vinha de um radinho 
de fora da igreja. O nome da 
criança era Eberval. Virou Flá-
vio Eberval. Uma torcedora de 
Franca, interior de São Paulo, 
nascida em 1954, ano do títu-
lo do IV Centenário, conseguiu 
autorização do juiz para incluir 
a palavra “Corinthiana” no seu 
sobrenome, em 2000, ano do 
título mundial. Em 2009, im-
pedido de tirar a foto para o RG 
com a camisa do Timão, o pro-
fessor Danilo Heitor Cajazeira 
não teve dúvidas. Ao assinar o 
documento, escreveu suas ini-

ciais e completou com o nome 
Corinthians.

São milhões de apaixonados. 
Cada um com sua história. Al-
guns, já falecidos, se transfor-
maram em torcedores-símbolo 
desse amor incondicional:

ELISA ALVES DO NASCIMEN-
TO nasceu no mesmo ano da 
Fiel: 1910. Requisitada cozinhei-
ra, Elisa era amiga de um dos 
fundadores do time, Antônio Pe-
reira. Inspirou outras mulheres, 
que também se transformaram 
em símbolos das arquibancadas: 
tia Geni (Geni Santiago de Al-
meida) e dona Aurélia (Aurélia 
Toledo Poso). 

CHICO MENDES ficou famo-
so pelos charutos que fumava 
durante os jogos. Terminada 
a final do Campeonato Paulis-
ta do IV Centenário, no Paca-
embu, em janeiro de 1955, ele 
presenteou a Fiel com uma 
surpresa: tinha escondido car-
ros alegóricos atrás da concha 
acústica, que deram início à 
festa depois do empate de 1 X 1 
com o Palmeiras. 

Chico Mendes

Elisa Alves do Nascimento

Francisco Piciocchi, o Tan-Tan
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FRANCISCO PICIOCCHI, o his-
tórico Tan-Tan, desmarcou vá-
rias vezes o casamento porque, 
nas datas escolhidas pela noiva, 
tinha jogo do Corinthians.

Os mais fanáticos gostam de 
dizer que Deus, até Ele, é corin-
tiano. Como duvidar se um de 
seus porta-vozes na Terra, o ex-
-cardeal-arcebispo de São Paulo 
dom Paulo Evaristo Arns, escre-
veu um livro chamado Corintia-
no, graças a Deus!?

E todos – corpo, alma e vida 
do Sport Club Corinthians Pau-
lista – merecem uma justa ho-
menagem por estes cem anos 
de fidelidade. 

Torcida que tem um tricam-
peão de Fórmula 1, herói para 
os brasileiros, e um presidente 
da República. Mas que conta 
também com o gari, o camelô, 
o policial, a manicure, o operá-
rio, o economista, o piloto de 
avião... E eu e você.

Nas páginas a seguir, 
corintianos e personalidades 
falam sobre essa eterna paixão
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Está chegando 

mais um louco 

para o bando.

Ronaldo

Todo time tem 

uma torcida.  

No Corinthians, 

a torcida é que 

tem um time.

José Roberto de Aquino
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Uh! Balasquiê, uh! Balasquiá, 

zunzunzum, rarrarrá, 

Corinthians, 

Corinthians, 

Corinthians!
Grito de guerra das primeiras torcidas organizadas do Timão, 

surgidas na década de 1940

Fiel100_miolo.indd   15 6/23/09   10:48:39 AM




