
NESTOR MENDES JÚNIOR 
 
DISCURSO DE RECEPÇÃO DA COMENDA WALDEMAR COSTA 
 
(Saudações)... 
 
Meus caríssimos amigos e amigas tricolores,  
 
Ao começar, quero convidar Arthur, filho de meus amigos Nara e Wagner, que vieram de Campo 
Formoso – como muitos aqui - pra escapar do meu funeral. 
 
Quando Arthur nasceu, em 8 de setembro de 2008, o Bahia estava muito mal. No site ecbahia - 
a trincheira de luta e resistência criada por Nelsinho Barros, Marcelo Barreto e Zé Carlos Junior 
-  publiquei, no mesmo setembro, a crônica “A esperança é Arthur”. 
 
E terminava assim, profético: “Com a graça de Deus e de Oxalá, tenho a certeza de que vou estar 

com ele – e com um monte de novos guris - lá pelo ano 2018, na arquibancada, gritando: “Arthur, 
campeão! Nosso Baheêea é campeão!”. 
Receba aqui, Arthur Marinho Alves de Souza, a confirmacão de que você, 11 anos depois, não é 
mais só esperança, mas a realidade de um clube que voltou a ser grande, respeitado e campeão.  
 
Receba a sua carteira de sócio do Esporte Clube Bahia.  
 
Amigos e amigas tricolores: 
 
“Nós, os inventores das fábulas, que acreditamos em qualquer coisa, nos sentimos inclinados a 
acreditar que ainda não é tarde demais para nos engajarmos na criação da utopia. Uma nova e 
avassaladora utopia da vida, onde ninguém será capaz de decidir como os outros morrerão, onde 
o amor provará que a verdade e a felicidade serão possíveis. E onde as raças condenadas a cem 
anos de solidão terão, finalmente e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a terra”. 
(Gabriel Garcia Marquez ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 1982) 
 
"Ainda há gente em nosso país que acredita em dogmas que só trouxeram desastre. Esperamos 
que eles possam ser abençoados com o raciocínio, o suficiente para perceber que a história não 
pode ser negada e que uma nova sociedade não pode ser criada a partir da reprodução de um 
passado desagradável, por mais que se tente disfarçá-lo ou reconstruí-lo". 
(Nelson Mandela ao receber o Prêmio Nobel da Paz, em 1993) 
 
“O aprendiz pensou: ‘Estamos cegos’, e sentou-se a escrever o Ensaio sobre a Cegueira para 
recordar a quem o viesse a ler que usamos perversamente a razão quando humilhamos a vida, 
que a dignidade do ser humano é todos os dias insultada pelos poderosos do nosso mundo, que 
a mentira universal tomou o lugar das verdades plurais, que o homem deixou de respeitar-se a si 
mesmo quando perdeu o respeito que devia ao seu semelhante. Depois, aprendiz, como se 
tentasse exorcizar os monstros engendrados pela cegueira da razão, pôs-se a escrever a mais 
simples de todas as histórias: uma pessoa que vai à procura de outra apenas porque compreendeu 
que na vida não tem nada mais importante que pedir a um ser humano”. 
(José Saramago ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 1998) 
 
“Em algum lugar hoje, neste mundo, uma jovem manifestante aguarda a brutalidade do seu 
governo, mas tem a coragem de continuar sua marcha. Em algum lugar, hoje, uma mãe enfrenta 
a miséria punitiva, mas ainda acha tempo para ensinar a seu filho que acredite que um mundo 
cruel ainda reserva um lugar para os seus sonhos”. 
(Barack Obama, ao receber o Prêmio Nobel da Paz de 2009).  
 
Alguém pode me perguntar o que os discursos proferidos na entrega do Prêmio Nobel têm a ver 
com esta outorga da Comenda Waldemar Costa? 
 
Respondo com versos do poeta Fernando Pessoa:  
 
“O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,  
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia”.  
 
A Comenda Waldemar Costa é o Tejo da minha aldeia. 
 
A Comenda Waldemar Costa do Esporte Clube Bahia é o meu Prêmio Nobel.  



 
(Mas, aviso à Academia Sueca que não o dispenso, quem sabe, no futuro).  
 
Portanto, hoje é um dia especial, muito especial, de muita emoção, em minha vida. E agradeço a 
todos vocês, especialmente aos nobres conselheiros, pela distinção.  
 
Ainda menino, sonhava em receber uma medalha de campeão jogando pelas cores azul, vermelha 
e branca.  
Mas, uma miopia de 14 graus me relegava à categoria dos pernas-de-pau, aos que ficam de fora 
na escolha do time pelo par ou ímpar. 
 
Quando passei a usar lentes de contato – e, depois, fiz a cirurgia refrativa – o futebol do zagueiro 
evoluiu a ponto de ser o primeiro a ser escolhido nos babas. Ô, glória! 
 
Mas aí já era tarde para entrar em campo e ajudar o meu Esquadrão de Aço com mais um título. 
 

Hoje, depois de meio século de vida, seduzido pelo menino que adorava as peripécias do Homem 
Invisível, ainda sonho acordado em ser a mão invisível que impede que a bola entre no gol de 
Douglas. Ou o pé invisível que ajuda nosso “Golberto” a marcar mais um tento.  
 
Portanto, meus amigos, minhas amigas, esta Comenda Waldemar Costa é a medalha de campeão  
que não conquistei jogando bola, mas que, com um pouco de esforço, contribuí para que o meu 
Esporte Clube Bahia fosse devolvido ao seu único dono: o torcedor. 
 
O Bahia é o clube do povo e não de um proprietário, muito menos de um déspota. Parafraseando 
o nosso Hino ao Dois de Julho: “Com tiranos não combinam tricolores corações”.  
 
Sem o povão, sem essa heroica legião de anônimos, mas apaixonados torcedores, o Bahia já teria 
morrido. Então, senhores dirigentes, não se afastem nunca do nosso povo, da nossa massa, que 
é o nosso Sol.  
 
E como a outorga dessa comenda para mim é especialíssima, invoco mais um Nobel de Literatura: 
o poeta chileno Pablo Neruda, que em seu discurso à Academia Sueca, em 1971, declarou: 
“Nossas estrelas primordiais são a luta e a esperança. Mas não há luta nem esperança solitárias. 
Em todo homem se juntam as épocas remotas: a inércia, os erros, as paixões, as urgências do 
nosso tempo, a velocidade da História. Mas o que seria de mim se eu, por exemplo, tivesse 
contribuído de alguma maneira com o passado feudal do grande continente americano?  
Como poderia eu levantar a cabeça, iluminada pela honra que a Suécia me outorgou, se não me 
sentisse orgulhoso de ter tomado uma mínima parte na transformação atual do meu país? 
 
Levanto a cabeça e estou, sim, orgulhoso de ter tomado uma mínima parte na transformação 
atual do meu Bahêea. 
 
Não entrei em campo com os jogadores, mas com um exército de pessoas, de idealistas, de 
guerreiros, que compartilharam a luta e a esperança.  
 
Lutadores do naipe de Fátima Mendonça, Fernando Schmidt, Fernando Jorge Carneiro, Pedro 
Barachísio Lisboa, Mario Kertész, Rebeca Bandeira, Virgílio Elísio, Sidonio Palmeira, Danilo 
Gentil, Jorge Maia, João Teixeira Gomes (Joca), Vitor Ferraz, Emanuel Vieira, Jeferson Nagata, 
Durval Mesquita, Demóstenes Teixeira, Oscar Paris.  
 
Guerreiros como Fernando Passos, Marcelinho Simões, Ivan Carvalho, Marcus Verhine, os irmãos 
Reub e Samuel Celestino, Mario Junior, Manno Goes, Cid Guerreiro, Chico Moreira, Ricardo 
Chaves, Alexandre Teixeira, Nelsinho Barros Neto, André Joazeiro, André Cachaça, Paulo Buzina, 
Juquinha Julião, Enock Ferreira, Humberto Pitanga, Renato Pinheiro, Bob Fernandes, Paulo 
Batinga, Emanuel Teixeira, Juca Kfoury. 
Contendores como Dudy Silva, o ex-senador Walter Pinheiro, o senador Angelo Coronel, o prefeito 
ACM Neto, o senador Jaques Wagner, o ex-senador ACM Jr., Theodomiro Rodrigues, Célia Serva, 
Arnaldo Motta, Gustavo Stelitano, Pedro Henriques, Leonardo Dantas, Paulo Roberto Sampaio, 
Leandro Fernandes, Paulo Ferraro, Matheus Araújo, Leandro Diniz, Saul Quadros, Sérgio 
Santiago. 
 
Legionários como o jornalista André Uzêda, Diego Cabus, Nerival Fraga, Fábio Domingues, Danilo 
Monteiro, Heitor Almeida, Fernando Carlos Ratinho, Ney Mendes, Marcos Bomfim, Ricardo 
Miranda, Sandrinha Barros, Valton Pessoa, Sue e Pedro Martiucci, Lula Melo, Wilson Santos, 
Celsonha Costa, Leandro Andrade, Olavo Fonseca Filho. 



 
Soldados como Júlio Travessa, Augusto Amorim, Ives Brito, os irmãos Anníbal e Eduardo 
Sampaio, Zé Povinho, os irmãos Pithon: Rogerio, Alessandro e Thomaz; Geovaldo dos Santos, 
Raimundo de Meninha, Dudu Guimarães, João Paulo Aviador, Adriano Fonseca, Paulo Tavares, 
Ivan Mística, Lucas Cohim, Marcelo Queiroz, Geraldo Tripodi, Armando Filho, Jean Borges, Bruno 
Bomfim, Luís Paulo Nogueira, Deivide Mendes, Chiquinho Fernandez.  
 
Gladiadores como os jogadores Zé Carlos, Bobô, Douglas, Charles, Paulo Rodrigues, Osni e Preto, 
os secretários Carlos Martins e Cícero Monteiro; Marcos Gouveia, David Lavigne, Paulo Bina, 
Pedrão, Adriano Vieira, entre tantos.  
 
Quero agradecer especialmente a dois amigos disfarçados com a rival camisa rubro-negra oculta, 
mas que foram importantes, decisivos e solidários em horas difíceis.  
 
O Mestre Marcos Mello, que me acompanhou em três processos judiciais movidos pelos ex-
cartolas. 

 
E o advogado Domingo Arjones que me acompanhou a um circo na delegacia de Brotas e que 
culminou com o delegado pedindo o meu autógrafo. Parodiando Chico Buarque: “Você não gosta 
de mim, mas sua filha gosta”. 
 
Mas quero aqui também não esquecer de reverenciar a memória dos grandes Cristian Gomes 
Abdon, Edmundo Pedreira Franco, Luiz Osório Vilas Boas e Antonio Miranda – pai e filho. E meu 
querido amigo Paulo Gaudenzi. Em outra dimensão, sei que estão orgulhosos.  
 
Meu respeito a todos os companheiros da ABL, do MUT, da Revolução Tricolor, do 100% Bahia. 
E todos os que estavam na passeata dos 50 mil, do Campo Grande à Sé, em 2006, que aqui 
simbolizo na pessoa de Angelo Coronel, que estava lá e ainda nos cedeu o trio.  
 
Enfim, todos os tricolores que lutaram contra a ditadura dos coveiros do Bahia, e os que nos 
precederam nessa luta, que aqui homenageio e simbolizo na pessoa de Durval Luiz Saback Silva 
- o Dudy Silva, com o extraordinário: “Maracajá: Devolva Meu Bahia”, e que foi o começo de tudo.   
 
Ninguém nos vence em vibração. E foi essa vibração que não permitiu que perdêssemos a 
esperança  e ganhássemos a luta contra os demônios e as trevas que pairavam sobre o clube 
fundado, entre outros, por Waldemar Costa, com o lema: “Nasceu para vencer”. 
 
Disputamos uma eleição fajuta em 2005 para aprendermos que o jogo não tinha regras. 
 
Em 2008, aprendemos que sem a Justiça, tudo seria inútil. 
 
Em 2011, já não inscrevemos candidato, mas plantamos a semente da intervenção: uma, duas, 
três vezes derrubada nos plantões das madrugadas sombrias do Fórum Rui Barbosa.  
 
E olhe que não tínhamos Gleen Greenwald nem o Intercept.  
 
Mas tínhamos o advogado Pedro Barachísio Lisboa e o então seu cliente, Fernando Jorge Carneiro, 
e, depois, para consolidar tudo, o publicitário Sidônio Palmeira; os três a quem peço que se 
levantem e recebam uma calorosa salva de palmas. 
 
Resistimos e vencemos. E veio a intervenção, com o nosso grande benemérito, Dr. Carlos Rátis, 
acompanhado dos doutores  Cyrano Vianna Neto, Alexandre Valente e Danilo Tavares. E veio a 
assembleia geral, a mudança dos estatutos e as primeiras eleições diretas, democráticas, 
transparentes e livres da história do ECB.   
 
Fernando Schmidt presidente, depois Marcelo Santana e, agora Guilherme Bellintani. Eleitos pelo 
voto direto do sócio tricolor. 
 
De vez em quando alguém pergunta se quero ser presidente do Bahia. Outros – alguns até para 
queimar meu filme – me chamam de “meu presidente”.  
 
Não lutei e não lutamos pelo poder, mas pela utopia de poder ter um Bahia gigante, profissional, 
transparente, democrático. E, sobretudo, livre. 
 
Parafraseando Caetano Veloso: “a mim me bastava que o prefeito desse um jeito na cidade da 
Bahia”. 



 
A mim me bastava que um presidente desse um jeito no meu Bahêea, acabando com tanto sofrer. 
 
Presidente Harry, pode ficar tranquilo. Continue seu trabalho e lembre-se, todos os dias de que 
“nascemos para vencer”. Por enquanto, estou sossegado na arquibancada, área 205, fila H, 
cadeira 15 da nossa Fonte Nova.  
 
Falando em sossego, como tenho muitos amigos mais jovens nesta plateia, inclusive meu filho 
Ian, aproveito para relembrar do meu último desejo: não quero flores nem vela, apenas uma 
bandeira do Bahêea sobre mim. E uma charanga, com todos os meus amigos e amigas tricolores 
entoando o hino de Adroaldo Ribeiro Costa, o hino do povo, o hino do Esporte Clube Bahia.  
 
Meus amigos e minhas amigas tricolores,  
 
Nesses tempos sombrios, de trevas, em que parece termos retornado à idade medieval, só 
queremos democracia, liberdade, tolerância, inclusão e um juiz justo, imparcial, que não seja 

defesa nem acusação.  
 
Nem de esquerda nem de direita: o juiz imparcial é o símbolo perfeito do estado democrático de 
direito. 
 
E foi esse juiz imparcial – depois de tantos anos de parcialidade corrupta - que viu no processo e 
colheu nos autos a prova de que o Bahia vivia na ilegalidade.  
 
Como podia o clube eleger legalmente 300 conselheiros se só tinha pouco mais de 100 sócios 
adimplentes? 
 
Os poucos sócios não podiam votar. E como Jorge Maia estava inadimplente se era sócio remido? 
 
E aqui peço uma salva de palmas para duas figuras importantíssimas para que o Bahia viva hoje 
na legalidade, sob o jugo da liberdade e em crescente evolução: o juiz Paulo Albiani e a 
desembargadora Lisbete Maria de Almeida. 
 
E só recentemente a minha ficha caiu acerca da importância e da grandeza do que todos nós 
fizemos para salvar o Bahia de sua morte anunciada.  
 
E se deu no ultimo jogo contra o Grêmio, aqui na Fonte.  
Esqueci minha carteira de sócio em casa e fui atendido ali, ao lado, na loja tricolor. Tinha uma 
senha, tinha cadeiras, tinha uma pessoa para me atender. Fiquei olhando aquilo tudo e pensei, 
cheio de orgulho: ajudei a construir esse Bahia organizado, sério, profissional.  
 
Parece banal, mas antes da democracia, os leões de chácara, os ton-ton macouts da Ribeira, não 
deixavam que nem entrássemos nas fakes-assembleias. 
 
Por isso, lembro a todos aqui presentes que resistimos, lutamos e vencemos a ditadura militar no 
Brasil de 1964.  
 
E vencemos, com todos vocês, a ditadura instaurada no Esporte Clube Bahia. 
 
Portanto, estamos com o couro duplamente curtido para resistir, lutar e vencer mais um tirano e 
derrubar qualquer projeto ditatorial.  
Seja no país, seja no clube.  
 
Continue Esporte Clube Bahia sua política afirmativa, de inclusão. Muitos criticam, dizendo que 
é coisa de petista, comunista, vermelhos. Que é política partidária. Não, não é.  
 
A pergunta não é por que a escravidão no Brasil só acabou em 1888. A pergunta é: por que ela 
existiu? O treinador nos lembra que a “escravidão periférica” ainda resiste. Então, o racismo ainda 
tem que ser combatido!  
 
A pergunta não é por que somente em 1932 as mulheres puderam votar e serem votadas. A 
pergunta é: quem inventou que a mulher é inferior e deve ser submissa? O machismo, portanto, 
ainda tem que ser combatido.  
 



O que o Bahia afirma não são bandeiras de direita nem de esquerda. São em defesa dos direitos 
de homens e de mulheres, e que se traduzem em ideais de 1789 – portanto de 230 anos – que 
são: igualdade, liberdade e fraternidade.  
 
Coincidentemente a bandeira da Revolução Francesa, que tem as mesmas cores da do Esporte 
Clube Bahia.  
 
Portanto, avante, Bahêea, como a Marianne de Delacroix, empunhando a bandeira pela igualdade, 
liberdade e fraternidade! 
 
Amigos e amigas, tricolores, esse prêmio que recebo agora não é só meu: compartilho com toda a 
torcida tricolor e, principalmente, com os nossos 40 mil sócios, que, por mais de 30 anos foram 
impedidos de contribuir para fortalecer o clube do nosso coração.    
 
O escritor angolano Eduardo Agualusa na belíssima crônica “A Noite dos Jardineiros” diz que “a 
coragem é muitas vezes invisível”. E Agualusa escreve: “Contudo, é a soma desses pequenos atos 

de bravura que assegura a sobrevivência da dignidade de todo um povo — ainda que a maioria 
jamais se manifeste. Ao longo dos anos que durou a ditadura angolana compreendi que o que 
segura a civilização são os gestos simples de heróis comuns”.  
 
Foram os gestos simples de heróis comuns, durante a ditadura no Esporte Clube Bahia, que 
segurou o nosso clube e não permitiu que ele se acabasse de vez.  
 
 “Sete quedas por nós passaram, 
e não soubemos, não soubemos amá-las, 
e todas sete foram mortas, 
e todas sete somem no ar, 
sete fantasmas, sete crimes 
dos vivos golpeando a vida 
que nunca mais renascerá”. 
 
Com esse trecho do poema “Adeus a Sete Quedas”, de Drummond, faço aqui uma reverência a 
sete heróis comuns, para que eles nunca sejam esquecidos: Anísio, Djalma, Jadson, Joselito, 
Márcia, Milena e Midiã. 
 
Sete “bahêeas” mortos em 25 de novembro de 2007, quando desabou uma laje da arquibancada 
da velha Fonte Nova.  
 
Peço aqui, publicamente, ao presidente Bellintani e à Arena Fonte Nova que faça – como fez o 
Liverpool com os 96 mortos da tragédia de Hillsborough – que afixem sete estrelas nessa nossa 
arena, com os nomes de Anísio, Djalma, Jadson, Joselito, Márcia, Milena e Midiã, em memória e 
em respeito aos nossos heróis que morreram pelo nosso lábaro. 
 
Portanto, tricolores, é com a nossa massa, formada de milhões de heróis comuns, é com vocês, 
que divido essa honrosa Comenda Waldemar Costa.  
 
Encerro, lembrando outro discurso do grande líder Nelson Mandela no dia da sua posse, como 
presidente da África do Sul livre, em 10 de maio de 1994:  
 
"Nunca, nunca, nunca esta bela terra voltará a experimentar a opressão de um sobre o outro. 
Que o Sol nunca se ponha diante de tão gloriosa conquista humana. Vamos deixar a liberdade 
reinar”.  
 
Nunca, nunca mais a opressão, e que o Sol da liberdade reine por sobre o Esporte Clube Bahia 
por todo o sempre! 
 
Que Deus abençoe sempre o nosso Bahêea e toda a sua turma tricolor! 
L 
BBMP! 


