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São Paulo relembra apelido de "clube da fé" para
decisão no Brasileiro
Tricolor sonha com uma vaga na Libertadores da próxima temporada
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Por Site Oficial/saopaulofc.net

"Temos de vencer e torcer por três milagres".

A frase foi dita pelo goleiro Rogério Ceni logo após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no último

domingo, no Pacaembu. Com 56 pontos, o São Paulo terá de vencer o Santos na última rodada do

Brasileiro e torcer por tropeços de Coritiba, Internacional e Figueirense para conseguir a tão

sonhada vaga na Libertadores.

Apesar da dificuldade, o Tricolor ainda tem chances e é preciso acreditar. E, historicamente, o São

Paulo recebeu a alcunha de "clube da fé". Tudo porque nos anos 30, o São Paulo teve de superar

a falta de dinheiro e outras dificuldades no reinício da vida do clube, entre 1935 e 1937.

Dentro de campo, alguns exemplos também mostram ao torcedor são-paulino que é preciso ter fé.

O título brasileiro de 1986 serve de grande inspiração. O Guarani vencia o Tricolor por 2 a 1 na

prorrogação e o hino da equipe de Campinas já tocava no Brinco de Ouro para a comemoração do

título. Mas faltando dois minutos para o fim da prorrogação, Careca fez o gol salvador e levou a

decisão para os pênaltis, vencida pelo São Paulo.

Outro episódio onde a fé se fez muito presente foi na semifinal do Brasileiro de 1980. Depois de

perder o primeiro jogo por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Tricolor saiu perdendo em

casa por 2 a 0. Quando todos já apontavam para a eliminação paulista, o São Paulo virou o jogo e

se classificou, com gols de Serginho e Éverton, duas vezes.

"Temos de lutar também. Enquanto tiver chances, nós vamos atrás. Está difícil, mas não impossível.

Temos de acreditar, pois o futebol é imprevisível. Tudo ainda pode acontecer e precisamos ter fé
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MAIS NOTÍCIAS

MAIS LIDAS

O Clube SPFCpédia Estrutura Equipe Notícias Interativo Sócio Torcedor Ingressos Loja Online + Mais

http://www.saopaulofc.net/spfc
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias
http://spfc.vc/UtSt6L
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/campeonato-brasileiro/
http://www.saopaulofc.net/spfcpedia/a-historia-do-spfc/reinicio/
http://www.saopaulofc.net/spfcpedia/conquistas/
http://www.saopaulofc.net/spfcpedia/a-historia-do-spfc/brasil/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/campeonato-brasileiro/2015/6/7/bastidores-de-sao-paulo-x-gremio/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol-de-base/2015/6/7/sub-11-e-sub-13-vencem-a-portuguesa/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/6/7/lucas-e-a-dupla-alegria-no-morumbi/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/6/7/e-indescritivel-a-sensacao,-porque-estou-orgulhoso-de-dirigir-o-sao-paulo/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/6/7/fabuloso-elogia-estreante-osorio-metodo-europeu/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias.aspx
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/campeonato-brasileiro/2015/6/5/relacionados-para-sao-paulo-x-gremio/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/campeonato-brasileiro/2015/6/6/na-estreia-de-osorio,-tricolor-derrota-o-gremio-e-registra-marca-historica/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/treino/2015/6/5/osorio-finaliza-preparacao-para-estreia/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/6/5/amanha-quero-viver-para-o-que-me-preparei-por-muitos-anos/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/6/4/com-mais-uma-boa-atuacao-de-boschilia,-brasil-sub-20-avanca-no-mundial/


ok

NEWSLETTER

Digite seu e-mail para receber nossa newsletter

© SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - TERMO DE USO E POLITICA DE PRIVACIDADE

HOSPEDAGEM

912CurtirCurtir

nesta classificação", ressaltou o meia Lucas, que retorna de suspensão.

Se olharmos a última rodada do primeiro turno do Brasileiro deste ano, o São Paulo verá que a

tarefa não é tão impossível assim. Na primeira metade do Nacional, os rivais pelos quais o Tricolor

precisa torcer contra não venceram. O Coritiba empatou com o Atlético-PR, o Internacional perdeu

para o Grêmio e o Figueirense foi derrotado pelo Avaí.

"Vamos sonhar. Enquanto a gente tiver esperança, tem de sonhar", completou o lateral-esquerdo

Juan.

Além de secar os rivais, o Tricolor terá de cumprir seu papel. No primeiro turno, empatou com o

Santos em 1 a 1, na Vila Belmiro, com um golaço de Lucas. Faltando apenas uma rodada, é tudo ou

nada para o São Paulo. É vencer, ter fé e acreditar até o último segundo possível nesta vaga.
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