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Em 1996, O São Paulo goleou o Bahia no Morumbi
Com dois gols, atacante Aristizábal foi o destaque na vitória por 5 a 2
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Por Arquivo Histórico do São Paulo FC - Denilson e Aristizábal (ao fundo) - Foto de Arquivo

No Campeonato Brasileiro de 1996, o São Paulo recebeu o Bahia no Estádio do Morumbi. O destaque

da partida foi o atacante Aristizábal, recém contratado (foi o segundo jogo do colombiano no

clube). Com dois gols e ainda uma bola na trave, o atacante, que saiu do banco de reservas

substituindo Valdir e só jogou 25 minutos, caiu nas graças da torcida.

O jogo contra o Bahia se mostrou complicado - apesar do resultado final de 5 a 2 para os são-

paulinos - por falhas da defesa são-paulina que permitiu ao Bahia, através de Bobô, empatar por

duas vezes o marcador. No segundo tempo, após novamente ficar à frente no placar com o terceiro

gol marcado por André Luiz, o São Paulo apazigou o jogo. Aristizábal entrou em campo logo à

seguir e deu números finais à partida, com dois belos tentos.

Depois do jogo, o colombiano que não havia ainda completado um mês de São Paulo já era o

jogador mais assediado pela imprensa e torcida. Ele disse ao jornal O Estado de São Paulo que era

preciso ter calma com a bola, tratá-la como uma mulher e que, nas palavras dele: "Foi isso que

procurei fazer, principalmente no segundo gol que marquei, quando recebi excelente passe de

Müller, driblei um aversário e toquei no canto direito". Foi o gol mais bonito do jogo.

Com a vitória, o São Paulo manteve 100% de aproveitamento em duas partidas realizadas pelo

Brasileirão. O time, contudo, não manteve desempenho razoável no decorrer da competição (o

técnico Parreira foi demitido), não se classificando para a fase final e terminando a temporada em

11º lugar.

 

SÃO PAULO 5 X 2 BAHIA
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Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

Data: 18/08/1996

Árbitro: Getúlio Barbosa Souza Lima Junior

Renda: R$ 87.187,00

Público: 8.909 pagantes

Gols do São Paulo: Pedro Luís, 24 min/1ºT; Müller 45 min/1ºT; André Luiz, 19 min/2ºT e Víctor

Hugo Aristizábal, 33 min/2ºT e Víctor Hugo Aristizábal, 45 min/2ºT

Gols do Bahia: Bobô, 42 min/1ºT, Bobô, 4 min/2ºT

Expulsões: Edmílson (SPFC) e Darci (ECB), 7min/2ºT

SÃO PAULO: Zetti; Luizinho Netto (Sandoval), Pedro Luís (Capone), Bordon e Serginho; Axel,

Edmílson e André Luiz; Müller, Valdir (Víctor Hugo Aristizábal) e Denílson. Técnico: Carlos Alberto

Parreira.

BAHIA: Jean; Garrinchinha, Wladimir, Samuel e Paulo César; Lima (capitão), Eduardo (Juninho),

Darci e Valmir; Bobô (Hermes) e Claudinho (Charles). Técnico: Fito Neves.
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial
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