
1 

UM ADENDO ÀS “HISTORIETAS” DO BONORINO 

Acabo de ler, “de leva arriba”, as “historietas” do Bonorino, publicadas na janela 

de Produção Cultural em boa hora instituída no site da Turma Quevedo (Valeu, 

Presidente!). Confesso que não tinha a menor ideia de que nosso colega escrevia tão bem. 

Na verdade, faz bem uns 35 anos que não vejo o Bonorino, desde um rápido encontro em 

Belém, nos idos de 1984. Na ocasião, eu participava de uma Visita Técnica à BNVC 

(Base Naval de Val-de-Cães), pela antiga Diretoria de Armamento e Comunicações da 

Marinha, a DACM. 

Terminada a visita, aproveitei o curto espaço de tempo que me restava para matar 

as saudades da Corveta Iguatemi, onde havia servido 20 anos antes. Lá chegando, tive 

duas gratas surpresas: apesar do navio estar em licença de pagamento, o Comandante 

ainda estava a bordo, justamente o Bonorino, que gentilmente me mostrou todo o navio, 

colocando-me a par das atividades da saudosa Iguatemi. E a segunda surpresa, que a 

corveta apresentava muito melhores condições do que duas décadas atrás, tanto na 

conservação, limpeza e aspecto marinheiro, como na prontidão operacional. Infelizmente, 

nossa conversa teve que ser interrompida pela necessidade de me deslocar para o 

aeroporto, mas certamente não esgotamos todos os assuntos pendentes. 

Daí a tentação (e ousadia) de rabiscar um adendo às histórias de nosso brilhante 

cronista, resgatando informações inéditas, posto que ambientadas no ano de 1956, antes 

de entrarmos para a Marinha. Éramos alunos do Colégio Pedro II, na recém-inaugurada 

Seção Sul, no Humaitá. Muito se poderia comentar sobre a qualidade do ensino do 

“Colégio Padrão” e seus mestres, mas vou citar apenas um exemplo para não perder o 

foco. Nosso professor de Matemática no 1º ano do Ginasial chamava-se Miguel Magaldi, 

engenheiro eletricista, Vice-Almirante (Ref), titular da cadeira de Eletricidade na Escola 

Naval e autor de diversos livros. Excelente professor de Matemática. Hoje vemos que ele 

ensinava Binômio de Newton tendo plena capacidade para discorrer sobre Equações de 

Maxwell.......E assim acontecia com boa parte do corpo docente! 

O fato é que, mesmo com as rigorosas exigências escolares, conseguimos montar 

um invejável time de futebol que enfileirava seguidas vitórias, embora não tivesse nem a 

camisa da equipe. No próprio terreno do colégio, passando as árvores de fruta-pão e 

tamarindo, ficava o campo de futebol, enorme, onde treinávamos e jogávamos. Nas 

partidas fora de casa, um dos campos preferidos era o do Barreirinha, subindo a Lopes 

Quintas. Segue a relação de alguns de nossos craques: 

a. Salvador – Centroavante de ofício, era exímio cabeceador e chutava com ambas

as pernas. Se não tivesse sido médico do Quadro de Saúde da Marinha, Salvador

Villardo poderia ter ganho uma boa grana jogando futebol.

b. Mário Fernando – O mais animado do time. Dono de excelente preparo físico,

corria o jogo inteiro sem se cansar. Era o nosso saudoso colega

Albuquerque.

c. Gastão – Destacava-se pela disciplina tática e controle da pelota. Não foi

surpresa ter se tornado Aviador Naval, com o nome de guerra de Rangel.

d. Raul – Muito criticado por ser “fominha” e não passar a bola. Era o Zenha.
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e. Ronaldo – Ronaldo Esposel apresentava um jogo sóbrio e seguro. Muitos de 

seus parentes serviram à Marinha. 

f. Norberto – Responsável pela catimba e irritação dos adversários. 

g. Jair – Às vezes exagerava nos dribles. Anos depois passou a ser Gomes de 

Brito, excelente jogador de vôlei e titular da equipe da Escola Naval. 

h. Rogério – o cérebro do time. Dominava o meio de campo e tinha uma visão 

completa de todo o jogo. De seus pés saiam passes perfeitos que alimentavam 

o Salvador, nossa máquina de fazer gols. Nada mais, nada menos que nosso 

colega e futuro escritor Bonorino. 

               Chegando o final do ano de 1956, ainda dependíamos de completar o álbum de 

figurinhas de uma certa bala (seria a bala Ruth?) para ganhar as sonhadas camisas do 

nosso time. Mas a vida real se sobrepôs aos nossos projetos esportivos. Alguns na reta 

final para o iminente concurso para o Colégio Naval, outros na escolha entre Clássico e 

Científico. Enfim, o chamado da responsabilidade para aqueles adolescentes de 15 anos, 

que conseguiram formar um sólido grupo de companheiros, perseguir um ideal, competir, 

vencer e perder, como acontece na vida. E assim, no início de 1957 nosso time se 

desmanchou, naturalmente. Mas que deixou saudades, deixou. 

                 Aqui termina o adendo às crônicas do nosso colega Bonorino, recentemente 

divulgadas no site da Turma Quevedo. A ideia foi a de complementar, com fatos 

anteriores ao ingresso na Marinha, sua profícua trajetória profissional, tão bem descrita 

na bela obra denominada “Contos, Crônicas, Historietas e Ecos da Vida Marinheira”. 

 

                                                                        Porto Alegre, em 21 de abril de 2019 

                                                                                Marcelo Ozorio Rosa 

 

 

 


