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Homenagem ao Monsenhor Francisco Bastos
Homem de fé e são-paulino fanático, Francisco Bastos foi celebrado na Paróquia de Nossa Senhora da
Consolação
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Na Paróquia de Nossa Senhora da Consolação, em rua e bairro de mesmo nome, na capital paulista,

foi prestada homenagem ontem (7), em cerimônia solene de concelebração eucarística, ao saudoso

Monsenhor Francisco Bastos. Os restos mortais do cardeal são-paulino, falecido em 1984, foram

transferidos para a Capela de São José, naquela Paróquia, onde permanecerá "ad aeternum" (para

todo o sempre).

MONSENHOR FRANCISCO BASTOS

Entusiasta e fervoroso são-paulisno, Francisco Bastos era padre e o encarregado chefe da Igreja da

Consolação. Como um dos 15 refundadores do São Paulo Futebol Clube, em 16 de dezembro de

1935, Bastos sempre se esforçou ao máximo pelo Tricolor.

No final dos anos 30, quando o clube ainda não era nada mais que uma sala de reuniões alugada, o

elenco são-paulino dormia e se concentrava na paróquia do Monsenhor - É dito que até mesmo

chegava a treinar nos fundos da igreja. Na verdade, por vezes, Bastos prendia os jogadores lá

dentro, para que nenhum escapasse às noitadas em vésperas importantes.

Certa altura, os dirigentes tricolores se mobilizaram para, contribuindo como pudessem, ajudar com

as contas do clube. Como esses salvadores do clube, em 1935, não eram tão abastados

financeiramente como aqueles que o fundaram, em 1930, era necessário contar moedinhas.

Porphyrio da Paz, na reunião, apareceu com uns trocados, dizendo "minha esposa recebeu um
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adiantamento para a costura de umas roupas. Ela ainda não sabe". Ao passo que o Monsenhor

também jogou umas notas na mesa e complementou: "Bem, Ele sabe!" - o padre havia "emprestado

temporariamente" um pouco da caixinha da igreja.

Em tempos melhores, graças a tamanhas provas de amor, coube ao Monsenhor Francisco Bastos a

honra de abençoar o terreno do Estádio do Morumbi, em 15 de agosto de 1952. O cardeal são-

paulino foi também Presidente do Conselho Deliberativo (1935-36), Vice-Presidente da Diretoria

(1958-64), Diretor Esportivo (1940-41) e Diretor Auxiliar (1946, 1947-49).

Hoje, o auditório do Egrégio Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, no Estádio do

Morumbi, é batizado com o nome de Francisco Bastos. 
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