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No mesmo jogo, Poy e Gino encerram a carreira pelo
Tricolor
Os ídolos deixaram a carreira de jogador em dezembro de 1962

0

Por Arquivo Histórico do São Paulo FC - Poy e Gino (com a bola) em um elenco campeão (foto de arquivo meramente

ilustrativa).

Em 16 de dezembro de 1962, 3.997 são-paulinos viram dois dos maiores jogadores da história do

clube se despedirem do Tricolor Paulista. Foi neste dia que o histórico goleiro Jose Poy e o

centroavante Gino Orlando vestiram pela última vez a camisa do São Paulo como jogadores.

Poy chegou ao clube em 1949, e fez história. Conquistou os títulos Paulistas de 1949, 1953 e 1957 -

como técnico, venceria o estadual em 1975 e seria vice em 82. Foi tão bem na meta são-paulina

que mesmo sendo argentino chegou a ser cotado para se naturalizar e assumir o gol da Seleção

Brasileira, o que não se concretizou.

Fora dos gramados, o goleiro também teve importância imensurável para o São Paulo. O jogador

ajudou a construir o Morumbi, saindo de porta em porta para vender títulos de cadeira cativa - a

principal fonte de renda para a obra até 1968. Sozinho, Poy vendeu mais de oito mil cativas, e foi

constantemente usado como garoto propaganda pelo clube.

Gino Orlando era daqueles centroavantes que na década de 50/60 eram chamados de "tanque".

Ficava na frente à espera de um bom passe, um bom cruzamento ou uma boa bobeada da defesa

inimiga para mandar a bola às redes, sem piedade.

Não era técnico, mas brigador, voluntarioso, forte, amedrontador. Crescia muito quando percebia

que o beque adversário não era de entrar em bolas divididas. Destacava-se, ainda, por ser um

cabeceador emérito.

Gino atuou em diversas seleções brasileiras e lamenta ter sido cortado da Copa de 58, as vésperas

da viagem. Foi dele o primeiro gol de bicicleta feito em Portugal, pela seleção, em 57.
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O palco da despedida dos ídolos foi o estádio do Morumbi, em jogo contra o Guaratinguetá, vencido

pelos donos da casa por 3 a 0. Cido, Gino Orlando e Benê fizeram os gols do Tricolor.

Após pendurar as chuteiras, Poy assumiu o comando da equipe por diversas vezes entre 1963 e

1983. Além do título estadual já citado, foi duas vezes vice-campeão brasileiro (1971 e 1973), além

de ficar em segundo lugar na Libertadores de 1974.

Gino passou o resto de seus dias como administrador do Estádio do Morumbi.

 

Ficha técnica

São Paulo FC 3 x 0 Associação Esportiva de Guaratinguetá

São Paulo: Jose Poy; De Sordi, Jurandir e Riberto; Roberto Dias e Cido; Faustino, Baiano, Gino

Orlando, Benê e Sabino. Técnico: Osvaldo Brandão

 

Esportiva: Lamim, Benedito, Hélio Macedo, Walter, Rubens, Cetale, Gerson, Adelson, Mauro,

Carlos, Gilson  

Gols: Cido, Gino Orlando e Benê

Árbitro: Olten Ayres de Abreu

Renda: Cr$ 854.500,00

Público: 3.997 pagantes

 

Poy

Jogos disputados pelo SPFC: 522

Estreia: 14/06/49

Último jogo: 16/12/62

Nascimento: 16/04/1926, Rosário (Argentina)

Falecimento: 08/02/1996, São Paulo (SP).

Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1949, 1953 e 1957, como jogador, e de 1975,

como técnico.

 

Gino Orlando

Jogos disputados pelo SPFC: 454

Estreia: 12/03/1953

Último jogo: 16/12/1962

Gols Marcados no SPFC: 238

Nascimento: 03/09/1929, São Paulo (SP).

Falecimento: 26/04/2003, São Paulo (SP).

Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1953 e 1957.
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial
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Com retrospecto animador, Tricolor já está em BH

Renan Ribeiro, o 90º goleiro na dinastia tricolor!

E-book #NúmerosTricolores da Copa Libertadores da América 2015

Luis Fabiano 200 - Ebook especial para download!

E-book #NúmerosTricolores do Paulista 2015 para download!
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