
busca ok

Você está em: SPFC > Notícias

0CurtirCurtirMichael Serra - 20/05/2012 às 09:43

No Engenhão, São Paulo venceu e ficou próximo do
título em 2008
Com a vitória, o São Paulo alcançou o então líder Grêmio na liderança do Brasileirão
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Por Divulgação / VIPCOMM - Hernanes comemora com a equipe gol na partida

Em jogo repleto de drama e emoção, o São Paulo venceu o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 2 a 1,

alcançando a liderança do Campeonato Brasileiro, ao lado do Grêmio. O Tricolor iniciou a partida à

espera do time carioca, visando jogadas de contra-ataque. Todavia, o Botafogo, cauteloso, pouco

avançou e o primeiro tempo terminou como começou, 0 a 0.

O primeiro gol da partida só surgiu após falha do goleiro botafoguense Renan que, aos 16 do

segundo tempo, repôs mal a bola ao meio de campo, caindo justamente nos pés do são-paulino

Jean. O volante do Tricolor, mesmo da intermediária, chutou e encobriu o arqueiro rival. São Paulo

1 a 0.

Atrás do placar, enfim o Botafogo partiu para o ataque e, oito minutos após sofrer o gol, a equipe

da estrela solitária empatou o jogo em lance de Wellington Paulista, que superou Miranda e

aproveitou o rebote da defesa de Rogério Ceni aos pés do atacante Fábio.

O São Paulo não desistiu, e menos de cinco minutos depois, o Tricolor estava novamente em

vantagem: os jogadores botafoguenses falharam novamente e Hernanes, em bela jogada individual,

marcou o segundo gol são-paulino da noite. São Paulo 2 a 1.

Logo após, os cariocas chegaram a marcar outro gol que, entretanto, foi corretamente anulado

pelo árbitro auxiliar por impedimento de Lucas Silva - fato que revoltou os dirigentes

botafoguenses, que invadiram o campo. Sob pressão, o árbitro do jogo deu incríveis seis minutos de

acréscimo, mas o Tricolor soube segurar a vantagem e sair do Engenhão com importantíssima

vitória que manteve a equipe na disputa do título do Brasileiro de 2008.
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BOTAFOGO 1 X 2 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Brasileiro 2008 - Returno

Local: Rio de Janeiro (RJ) Estádio Olímpico João Havelange - Engenhão

Data: 29 de outubro de 2008

Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho

Renda: R$ 92.023,00 

Público: 12.356 pagantes

Gols São Paulo: Jean, 16/2; Hernanes, 28/2

Gols Botafogo: Wellington Paulista, 24/2

São Paulo: Rogério Ceni; Rodrigo, André Dias e Miranda; Jancarlos, Jean, Hernanes, Hugo

(Anderson) e Jorge Wagner; Dagoberto (Bruno) e Borges (André Lima). Técnico: Muricy Ramalho

Botafogo: Renan; Renato Silva, André Luís e Édson (Luciano Almeida); Alessandro, Túlio (capitão)

(Lucas), Diguinho, Leandro Guerreiro e Zé Carlos (Fábio); Jorge Henrique e Wellington Paulista.

Técnico: Ney Franco
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