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1 

Começou desacreditado 

Desde 71, coisa e tal 

Independência lotado 

Contra o São Paulo maioral. 

Junior César machuca, 

Ronaldinho “goleia” Rogério 

E o 2 a 1 começa assim 

Com pegadinha levada a sério. 

 

2 

Depois, em duas semanas 

Desta vez fora de casa, 

aquela virada que amamos 

Arsenal, 2; 5, a Massa. 
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3 

Os “mais fortes” sofrem de cara 

3 minutos, 4 escanteios 

Mas chutam primeiro gol antes, 

que Tardelli empata, certeiro. 

Depois, encaixa mais um, anulado 

Mas Marcos Rocha sofre pênalti feio 

Ronaldinho cobra, abençoado, 

e garante a bola no meio. 

– 2 a 1, sem receio! 

 

 

 

4 

Eis que a volta é em La Paz 

3.000 metros de altitude. 

Mas 2 a 1 o Galo refaz 

Lidera grupo com folga e saúde. 

 

5 

Repetir placar é mais legal 

Dá sorte e um bom presságio 

E de novo o pobre Arsenal 

Levou 5 a 2 no nosso estádio. 

 

 



6 

Voltamos ao Morumbi 

Desta vez, só para o treino 

São 2 a 0 pro São Paulo 

Que já se vê como freio. 

Imprensa paulista comemora 

“Pobre Galo contra a tradição“ 

Mas logo verá que foi antes da hora 

Mais adiante ainda tem muito chão. 

 

 

 

 

7 

De novo, no Morumbi 

E São Paulo faz 1 a 0 

De virada eu preferi 

ver nossos dois gols, é vero. 

Insistem que Lúcio expulso 

Mudara o rumo da noite 

Mas o 4 a 1 no susto 

Confirma quem deu o açoite. 

 

 

 

 



8 

Já nas Quartas de final 

no México do Tijuana 

2 a 0, íamos mal, 

até Tardelli salvar na gana 

e Luan, com sangue nos ói, 

aos 46, empatar a gincana. 

 

 

9 

Que Pânico a volta, deus! 

1 a 1 era medo certo 

E o pênalti aos 47 

parecia o fim do time seleto. 

Mas eis que o pé do Victor 

desvia a bola do trajeto. 

 

10 

É semifinal em Rosário 

e os “velhos garotos” marcam dois 

“Sonhando com o quê, otária?” 

Ouço dos cruzeirenses depois. 

 

 

 

 



11 

Mas, espera, acabou não! 

2 a 0 garantimos 

Apaga a luz, meu irmão, 

pros pênaltis entoa os hinos. 

 

Jô do céu! Ô Richarlyson! 

Mas, ó, eu ainda acredito! 

Ronaldinho marca golaço 

E, perfeito, defende São Victor. 

– Libera o grito! 

 

 

12 

Olímpia jogava mal 

na final em Assunção. 

Mas Galo jogou pior 

e nos deixou em suspensão. 

Mas 100% confiantes 

Até cruzeirense pôs Galo em bolão, 

Vetam o Horto das mortes 

Semana na fila pro Mineirão. 

(60 mil com coração na mão) 

 

 

 



13 

Finalmente o grand finale 

Torcida que mais canta no mundo 

Muitos olé! Vários dá-lhe! 

E o time jogando muito. 

 

Primeiro tempo sofrido 

Segundo tempo chorado 

Prorrogação conquistada 

Até pênalti suado 

Com defesa de cara — e toda bola 
encaixada! 

 

Fácil não ia ser 

Que nada pro Galo é de graça 

Com esta saga conquistamos 

A Libertadores na raça. 

Brasil inteiro torceu 

Sorriu, chorou, não entendeu 

Mas ninguém está mais feliz 

Que este gigante do país, a Massa. 

 

Escrito por Cristina Moreno de Castro em 24.7.13 (2 + 4 + 7 = 13, o Galo) 



Este poema foi escrito no auge da emoção da Libertadores. Deixei ele todo pronto no dia da final da Copa, faltando apenas a última das 

13 estrofes por fazer. Quando o Galo finalmente ganhou o título, já tarde da noite, apenas me sentei no computador e completei o texto que 

faltava, que saiu todo emocionado. Poucos dias depois, o colega e amigo Acir Galvão, que é um artista de mão cheia, fez a ilustração para todas 

as cenas citadas no texto. A arte foi colocada no site do portal “O Tempo”, como papel de parede, para quem quisesse  baixar e guardar de 

lembrança. Na minha opinião, essa arte merece virar coisas muito mais importantes que um mero fundo de tela de computador: no mínimo, 

daria lindos quadros para pendurar na parede. Fica a dica para os apaixonados pelo Galo ;) 

O poema foi publicado no meu blog, no www.kikacastro.com.br, e continua lá, para quem quiser ver. Agora resolvi transformar esta arte 

neste pequeno livreto, que também pode ser baixado no blog, para torná-la mais eterna. 

Neste espaço, além de agradecer ao Acir, por ter dado vida aos meus versos, queria agradecer especialmente às seguintes pessoas, que 

me proporcionaram tanta alegria e mudaram a história do Clube Atlético Mineiro: Ronaldinho Gaúcho (4 gols), Diego Tardelli (6 gols), (São) 

Victor, Jô (7 gols), Leonardo Silva (1 gol), Marcos Rocha, Bernard (4 gols), Réver (2 gols), Luan (2 gols), Guilherme (1 gol), Alecsandro (1 gol), 

Pierre, Júnior César, Leandro Donizete, Gilberto Silva, Richarlyson, Josué, Rosinei, e os que jogaram menos vezes, mas contribuíram: Serginho, 

Araújo, Rafael Marques, Neto Berola e Michel. E, claro, o técnico Cuca, que foi essencial, e todo o restante da equipe do Galo. 

Obrigada, craques! Vocês fizeram esta saga acontecer e deixaram uma Massa inteira emocionada e feliz! 
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