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O São Paulo FC parabeniza e relembra Porphyrio da Paz
Nesta terça-feira Porphyrio da Paz completaria 109 anos de idade
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Por Arquivo Histórico SPFC - José Porphyrio da Paz, de farda, na inauguração da Sede do São Paulo, em 1936

José Porphyrio da Paz nasceu em Araxá, Minas Gerais, a 24 de janeiro de 1903. Faleceu em São

Paulo, aos 80 anos (28/09/1983). São-paulino de longa data, Porphyrio tomou parte na refundação

do Tricolor em 1935, sendo empossado Diretor Esportivo. Seguiu brilhante carreira no clube,

assumindo também os postos de Diretor Social, Vice-Presidente, Presidente da Junta Provisória,

Conselheiro Vitalício e Membro da Comissão Pró-Estadio, durante a construção do Morumbi.

Desportista abnegado e apaixonado pelo Tricolor, Porphyrio da Paz tornou-se símbolo do são-

paulinismo. Foi o autor do Hino do São Paulo Futebol Clube, quando ele e o clube ao qual dedicaria

a vida passavam por inúmeras dificuldades.

 

O hino oficial do São Paulo Futebol Clube

Criado em 1936, quando ainda era tenente do exército, Porphyrio chegou a ser espejado, com a

família, de casa, pois, abnegadamente, investia muito do que possuía no Tricolor.

Disse certa vez:

Quase tudo que recebia ia para o clube. Quando fui avisado da perda da casa, fiquei desolado.

Andava de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas o amor pelo São Paulo foi maior e,

em vez de desistir, comecei a cantarolar: "Salve o Tricolor paulista" e compus o hino do clube. Foi

cantando o hino que eu e minha família deixamos nossa casa.

O original composto por Porphyrio só foi oficializado pelo clube em 22 de abril de 1942, com o

seguinte título e letra:

São Paulo FC

YouTube 207K
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São Paulo F.C.

Salve Tricolor Paulista

Amado clube brasileiro

Tu és forte, tu és grande

Dentre os grandes és o primeiro

[Coro]

Oh, Tricolor

Clube bem-amado

As tuas glórias

Vêm do passado

São teus guias brasileiros

Que te amam ternamente

De São Paulo tens o nome

Que ostentas dignamente

[Coro]

Trazes glórias luminosas

Do Paulistano imortal

Do Palmeiras também trazes

Um brilho tradicional

[Coro]

São Paulo, clube querido

Tu tens o nosso amor

Teu nome e tuas glórias

Têm honra e resplendor

[Coro]

Porém, pouco depois, o Palestra Itália, devido ao processo de nacionalização dos nomes de clubes

ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, altera sua razão para S. E. Palmeiras, fato que

começou a causar alguma confusão e estranheza na estrofe em que se referia à Associação

Athlética das Palmeiras. A solução adotada por Porphyrio foi alterar a estrofe da seguinte maneira:

Trazes glórias luminosas

Do Paulistano imortal

Da Floresta também trazes

Um brilho tradicional

Contudo, Floresta, a região onde nasceu o São Paulo, em 1930, casa da A. A. das Palmeiras,

também era a moradia de muitos outros clubes paulistanos, como a A. A. São Bento, o C. R. Tietê,

e o Club Canottieri Esperia (durante a Segunda Guerra chamado de A. D. Floresta, inclusive). Não

resolvendo, assim, a questão, Porphyrio decidiu então alterar completamente a estrofe, resultando

na atual:

Tuas cores gloriosas

Despertam amor febril

Pela Terra Bandeirante:

Honra e glória do Brasil

A nova letra foi apresentada e cantada por Porphyrio da Paz em reunião do Conselho Deliberativo

no dia 29 de abril de 1966. Nessa mesma ocasião, o autor doou seus direitos sobre a música ao São

Paulo F. C.
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