Rádio + Futebol + Mendorato = combinação
perfeita
Hoje é o Dia Mundial do Rádio, que já está por aqui há quase 100 anos
e desde a sua chegada passou por inúmeras transformações. Além da
revolução na forma como nos comunicamos, o rádio despertou uma
sensibilidade única nos ouvintes, contribuindo inclusive na forma como
aprendemos e chegando basicamente em todos os cantos do Brasil.
Mais do que transmitir informação, o rádio veio para gerar emoção,
concluindo com muito sucesso a sua missão, pois é através de novelas,
noticiários e bate-papos que o rádio faz a sua mágica. Mas tem um
gênero em especial que é impossível não se emocionar: o futebol.
Quem nunca ouviu uma partida de futebol pelo rádio com um potão de
amendoim na mão nunca vai saber o que é usar a imaginação para
assistir um jogo ou ficar ansioso pra saber o que o lateral vai fazer
quando partir pra cima da defesa pela linha de fundo. Sem falar na
sensação única de colocar o radinho na orelha para ouvir cada palavra
que o narrador dizia. E por falar em narrador, ele é um espetáculo à
parte, é o responsável por toda a vibração e emoção que sentimos
ouvindo um jogo pela rádio. A forma como os narradores transmitem
tanta energia e conseguem te colocar dentro de campo é incrível,
narrando cada momento do jogo com uma riqueza de detalhes capaz
de fazer qualquer tiro de meta ter a emoção de um pênalti.
A verdade é que o rádio tem um charme único e quando se junta ao
futebol é impossível não curtir, é o verdadeiro teste pra cardíaco.
Então, que tal no próximo jogo do seu time, você separar a sua camisa
da sorte, abrir um pacote de Mendorato, pegar aquela cerveja bem
gelada e colar o rádio do lado para acompanhar um jogo do seu time
do coração à moda antiga. Só não esquece de contar pra gente depois
como foi.
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