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VÁ ALÉM DA TORCIDA NO GINÁSIO ...
Sábado, 23, 17h: Athletic x Associação dos Veteranos de Basquete BH)
Domingo, 24, 9h30: Athletic x Super Craque (Barbacena) (Sub-17)
Domingo, 24, 14h: Athletic x Lord (Contagem)

... ENTRE TAMBÉM NA QUADRA !!!
Freqüente a escolinha ou equipes competitivas de Basquete do
Athletic!
Junte esporte, atividade física e recreativa com ótimos orientadores!
Turmas e equipes organizadas por faixas etárias e grau de
desenvolvimento, com duas aulas / treinos semanais, de segunda a
sexta, à tarde e noite.
Ligue para a Secretaria (3371-7400 e 3371-8956) e verifique dias e
horários mais adequados para você, filhos, amigos e interessados no
Basquete!
Mensalidade da escolinha: Sócios, R$ 23,00; Não Sócios, R$ 42,00.
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Bola rola arteira no TIFS
O 44º Torneio de Inverno de Futsal, que entra segunda-feira,
25, na terceira semana de jogos, ganha mais vigor a partir de
quinta, 28, quando se iniciam as semifinais. 28 equipes de
seis municípios, distribuídas em cinco categorias, disputaram
32 partidas até sábado, 23, e faltam 29 jogos para se
conhecer os campeões. O TIFS prossegue até 3 de junho,
das 18h às 22h, na quadra principal da Praça de Esportes.
Não sócios pagam R$ 2,00 de ingresso.
Neste ano a diretoria decidiu por uma competição mais
"enxuta" em razão do cenário econômico nacional. Sem
deixar de valorizar a tradição e a história do TIFS, buscou a
sua realização dentro da atual realidade econômica.
O Athletic conta com quatro parceiros neste 44º TIFS:
Prefeitura, UFSJ, Unimed e restaurante No MineiriM. A
Prefeitura entra com as premiações, a UFSJ com
hospedagem para os árbitros da Federação Mineira de Futsal,
e o restaurante No MineiriM com a alimentação dos mesmos.
Primeiras duas semanas – Todas as equipes mostraram um nível técnico muito elevado e equilibrado entre elas.
Alguns destaques já são notados:
* Sub 11 e Sub 13: as equipes participantes apresentam um trabalho de formação bastante qualificado, revelando
jovens atletas com bons fundamentos individuais e coletivos de futsal. Sobressaem-se até o momento as equipes
Athletic/Unimed, Galaxy (de Resende Costa) e Super Craque (de Barbacena).
* Sub 15 e Sub 17: pela idade e mais anos de treinamento dos atletas, as equipes exibem evoluído aspecto tático
e físico. Projetam-se, além das equipes do Athletic/Unimed, a do Iago/Sparta, CRB (de Barroso), Tiradentes e
Santa Cruz de Minas.
* Adulto: jogos muito disputados e emocionantes e equipes exibindo elevadíssimo nível técnico, sem apresentar
um favorito. Chamam mais a atenção o Athletic/Unimed, Americano, América, 11º BI e o Super Craque. Destaque
para a equipe do Super Craque (de Barbacena), que apresenta um time jovem, entrosado e taticamente muito bem
treinado.
Veja a seguir a tabela das duas semanas finais, e prestigie os que fazem a bola rolar com arte!
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PRÓXIMAS RODADAS DO 44º TIFS
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CASADOIROS E CASADOIRAS ALVINEGROS!
Eu pedi numa oração
Ao querido São João
Que me desse um
matrimônio
São João disse que não!
São João disse que não!
Isto é lá com Santo Antônio!

Implorei a São João
Desse ao menos um cartão
Que eu levava a Santo
Antônio
São João ficou zangado
São João só dá cartão
Com direito a batizado

Eu pedi numa oração
Ao querido São João
Que me desse um
matrimônio
Matrimônio! Matrimônio!
Isto é lá com Santo Antônio!

Implorei a São João
Desse ao menos um cartão
Que eu levava a Santo
Antônio
Matrimônio! Matrimônio!
Isto é lá com Santo
Antônio!

São João não me
atendendo
A São Pedro fui correndo
Nos portões do paraíso
Disse o velho, num sorriso:
- Minha gente, eu sou
chaveiro!
Nunca fui casamenteiro!
São João não me
atendendo
A São Pedro fui correndo
Nos portões do paraíso
Matrimônio! Matrimônio!
Isto é lá com Santo Antônio

O Athletic casou seu 106º aniversário (êta, véinho em forma!) com Festa Junina!
Sábado, 27 de junho (dia da fundação em 1909), das 18 às 23 horas,
música ao vivo com cantigas de festas juninas e sertanejas, barraquinhas com comidas
típicas, bingo, pescaria e tudo o mais para adultos a crianças festejarem a vida
– não só do Athletic – à vontade!
Marque já na sua agenda seu destino na NOITE DE SÁBADO, 27 DE JUNHO: QUADRA
DO ATHLETIC!
* A marcha-rancho acima, “Isto é lá com Santo Antônio”, é de Lamartine Babo (19041963).
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Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!

Athletic Club - Rua Prefeito Nascimento Teixeira-160 - Bairro Segredo - tel. 32 3371-8956- 3371-7400 - São João del Rei - MG

Informativo

www.athleticclub.com.br
N° 13/15 78 G

78ª EDIÇÃO

22 de maio de 2015

Senhoras e senhores, com vocês, o único jogador
octocampeão da cidade em um século de futebol!

O

único futebolista são-joanense octocampeão –
vencedor oito anos seguidos, quatro pelo
Minas (1956 a 1959) e quatro pelo Athletic
(1960 a 1963) – nunca integrou a Seleção da Liga
Municipal de Desportos no período. João Bosco
D'Angelo Alves, prestes a completar 77 anos, guarda
mágoa e contrariedade por isso? “A seleção era formada
pelos melhores jogadores dos demais times que
disputavam o campeonato, para enfrentar o time
campeão no fim da temporada. Nos oito anos em que
disputei o campeonato, sempre estive no time
campeão. Nunca perdi campeonato, só ganhei. Eu tinha
estrela!”. Mais: “joguei todas as partidas nesses oito
anos sem nenhuma ausência, nunca fui expulso em campo nem nunca saí do time
por lesão. Isso no tempo em que não tinha frescura de joelheira, tornozeleira nem
sunga debaixo do calção!”.
Por que o então quarto zagueiro octocampeão, que começou jogando bola
descalço em campinho de várzea na avenida tijucana General Osório, largou aos 25
anos a função de ficar na frente do goleiro do seu time defendendo-o dos atacantes
que invadiam a grande área? É essa trajetória anterior e posterior – empresarial,
associativa e política – que o ex-diretor geral do Athletic na gestão Renato Baccarini
(1964-65) conta ao ver seus dois netos homens treinando na escolinha alvinegra de
futebol de campo Sub-11 e Sub-7. Isso 52 anos depois que desfilou pelo mesmo
campo ostentando a faixa de tetracampeão athleticano em 1963.
Não perca tempo!!!!!!
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“Contra o Botafogo, base da
Seleção, nem santo ajudava!”
“Comecei a jogar bola
aos 9 anos, ao lado da
antiga Estalagem Tijuco,
onde hoje é a praça
Nossa Senhora de
Fátima. Eu morava no
'Buraquinho', estudava
de manhã na Escola João
dos Santos, e depois do
Foto: Carol Nogueira
almoço até escurecer ou
os pais chamarem, era
Athletic x Botafogo (RJ) 1960 - onde se vê circulados, Garrincha e João Bosco.
'peladinha' boa,
descalços, no chão de terra e grama com pedras servindo de traves. Dois batiam par ou ímpar, escolhiam
alternadamente um por um até o último dos presentes, pois ruim de bola também tinha que jogar. Os
resultados eram 25 a 13, 42 a 20, tudo sem juiz. Só o que não podia acontecer era os pais do dono da bola de
borracha chamarem-no, pois aí o jogo acabava. Aos domingos jogávamos nas quadras do Oratório São
Caetano, que originou o atual Grêmio Esportivo São Caetano”.
“Quando eu tinha perto de 15 anos, o Minas promoveu uma seleção de crianças, tendo como treinador o
senhor Marusca. Fruto desse trabalho subi ao time titular do Minas aos 18 anos, em 1956, que venceu
seguidamente até 1959, quando me sagrei tetracampeão pelo clube. Naquela época era raro um jogador
sair de um clube para outro. Saí do Minas porque me aborreci ao ser expulso de um treino em 1959. Tinha
amigos no Athletic, e iniciei o campeonato de 1960 no mandato do presidente Pedro de Souza. Pude fazer
isso sem cumprir a carência de 90 dias ditada pelo estatuto da Liga Municipal de Desportos, devido a uma
brecha no estatuto da Liga Mineira. De 1960 a 1963 o Athletic foi tetracampeão”.
“Ao longo desses oito anos, joguei ao lado de craques são-joanenses como Batistinha, Wilson Magela,
Miguelzinho e outros. Em 7 de setembro de 1960, eu estava dentro de campo, na defesa do Athletic, contra
o Botafogo do Garrincha e de outros craques. Perdemos de 7 a 1. Eu, na minha posição de defesa, dava
conta do recado. Mas contra o Botafogo, base da Seleção Brasileira, nem santo ajudava!”
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Tão complicado quanto a presidência
da Associação Comercial e da Câmara de Vereadores,
foi ser diretor de futebol do Athletic!
“Larguei o futebol ao passar
de trabalhador de loja de
calçados a comerciante de
calçados, ao comprar loja
em 1964. Como empresário,
não tinha tempo para
treinar. Casei-me em 1965
com Maria de Lourdes, que
conheci em Prados, em um
jogo do time do Taio (de
peladeiros são-joanenses).
Juvenil do Marusca, do Minas Futebol Clube, 1955 - circulado = João Bosco
Dos três netos de duas
filhas, dois freqüentam escolinha de futebol de campo no Athletic. Arthur está na
categoria Sub-11, e Pedro no Sub-7. E a Eduarda, 11 anos, joga futebol na escola”.
Comerciante, dirigi quatro lojas de calçados e fui presidente da Associação
Comercial e Industrial de 1972 a 1974, época em que as empresas têxteis eram
fortes e o 11º Batalhão de Infantaria tinha no seu contingente 1.400 homens. Hoje
restam 300. Fui vereador de 1982 a 1988, presidente da Câmara, secretário de
Assistência Social na Prefeitura e diretor regional da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Ação Social, da Criança e do Adolescente. Nada disso foi fácil, mas
diretor de futebol do Athletic foi complicado! Jogador queria telefone, bicicleta, mil
exigências além do 'bicho' (gratificação pela vitória), quando o dinheiro era curto!”
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Joguei no tempo em que craques surgiam descalços
“Joguei no tempo em que o futebol era
futebol. Quando o Brasil produzia
craques com a garotada rolando bola
descalça em campinhos de várzea.
Quando futebol se aprendia jogando.
Hoje quase não se vê campinhos de
pelada em São João. Na rua que ladeia
o córrego do Lenheiro entre o Sindicato
do Comércio Varejista e o Posto
Central, havia três campinhos de
pelada, onde muita gente do Athletic e
de outras equipes começou jogando.
Idem na avenida Leite de Castro. Hoje
não se vê espaço em São João para
'peladinha', bem como nas demais
cidades do país. Daí a queda do futebol
Athletic Club 1960 - Circulado = João Bosco
brasileiro, pela extinção dos campos de
'pelada'. Como à época não tinha tevê, o futebol era a única diversão, com os campos do América, Social,
Athletic e Minas sempre cheios. Futebol era programa de família. O pessoal ia de terno, gravata, sapato de
couro e chapéu. Não tinha briga, só paixão. Não havia violência, só brincadeiras, deboches. O preço do
ingresso pagava uma cerveja e ainda sobrava! E o Minas, por exemplo, arrumava emprego em fábrica
têxtil para jogadores desempregados”.
“Hoje, vejo futebol somente pela tevê. Bem diferente dos meus 12 anos – tempo em que jogava 'pelada'
na beira do córrego no Tijuco –, quando ouvi pelo rádio a derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, na
Copa de 1950. Fui uma única vez a um grande estádio, com amigos, na inauguração do Mineirão, em 1965:
Seleção Mineira X River Plate. Daqui a algum tempo será a vez dos meus netos freqüentadores da
escolinha do Athletic”.
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