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Brasileiro: torneio com a cara do São Paulo
Equipe estreia no próximo domingo e quer recuperar soberania dos últimos anos
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Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

Neste domingo, dia 22, se inicia o 41º Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. O São Paulo

FC estreia fora de casa, contra o Fluminense, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Maior vencedor da história da competição, com seis títulos conquistados (1977, 1986, 1991, 2006,

2007 e 2008), o Tricolor mais uma vez entra em campo com efetivas chances de título, sempre

entre os protagonistas e favoritos do torneio, como os números bem mostram:

Seis títulos, cinco vices-campeonatos, 11 decisões disputadas, 16 vezes entre os quatro melhores.

Desde 1971, o São Paulo se caracteriza também pelo excepcional desempenho no atual sistema de

disputa da competição: os pontos corridos. Desde sua adoção, em 2003, somente em 2005, o ano

da conquista do mundo, o SPFC não figurou na metade de cima da tabela. E somente em dois anos

não terminou entre os 3 primeiros colocados.

Com 61 rodadas na liderança desde 2003 e a liderança em quase a totalidade dos rankings de

pontos, aproveitamentos e médias, o Tricolor se firma como um verdadeiro peso-pesado dos pontos

corridos.

Contudo, números tão favoráveis podem passar a sensação de que as conquistas são-paulinas foram

fáceis. De modo algum. Em um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, o São Paulo foi

campeão em quatro oportunidades após empates em jogos históricos e aguerridos. Em dois desses,

por decisão nos pênaltis (1977 e 1986).

Na mais recente conquista, 2008, o título chegou após uma incrível arrancada no turno final da

competição, quando analistas davam somente 1% de chances de o Tricolor ser campeão! O São

Paulo FC inicia o Campeonato Brasileiro de 2011 sob o manto da tradição vitoriosa e com vistas à

conquista do heptacampeonato nacional.
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Nos próximos dias, o Site Oficial recordará grandes momentos do Tricolor no Campeonato

Brasileiro. Fique ligado!
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