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Torcida são-paulina dá show em 2011
Mesmo sem títulos, torcedores não deixaram de apoiar o time nas arquibancadas
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Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

Finalizada a temporada de 2011, a torcida são-paulina deu provas, mais uma vez, de paixão e apoio

incondicional ao Tricolor, estando presente em momentos que ficarão para sempre na memória de

jogadores e torcedores.

O primeiro grande ato de fé se deu em uma terça feira, dia comercial, ao cair da noite de 29 de

março. Na apresentação de Luis Fabiano e na homenagem ao centésimo gol de Rogério Ceni, a

torcida compareceu em peso: 45 mil pessoas saudaram os ídolos tricolores.

No decorrer do ano, a mostra de amor continuou. Os três maiores públicos registrados no

Campeonato Brasileiro deste ano ocorreram no Morumbi graças à coletividade são-paulina. Em 21

de setembro, 44.950 pessoas estiveram presentes ao clássico majestoso, finalizado como se iniciou,

0 a 0.

O segundo maior público da competição foi no feriado de 7 de setembro em que a torcida (60.517

pessoas) comemorou o milésimo jogo de Rogério Ceni com a camisa do São Paulo, e o goleiro

festejou também 21 anos de clube e a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro.

Por fim, 63.871 torcedores registraram o recorde de público do Campeonato Brasileiro no dia 2 de

outubro, contra o Flamengo, na estréia de Luis Fabiano. Data também especial pelo aniversário de

51 anos do estádio do Morumbi.

A torcida são-paulina proporcionou ao clube terminar na 3ª colocação no ranking de média de

público do Brasileirão 2011, com 21.462 pessoas (média superior as marcas alcançadas pela torcida

em 2008 e 2010). Menção honrosa também a torcida tricolor de fora do Estado de São Paulo: como

visitante, o clube alcançou o 3º posto no ranking, atraindo um público de 16.982 pessoas, em

média.
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Bastidores de São Paulo x Grêmio
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Sub-11 e Sub-13 vencem a Portuguesa
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Lucas e a 'dupla alegria' no Morumbi
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''É indescritível a sensação, porque estou
orgulhoso de dirigir o São Paulo''
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Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método
europeu"
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Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o
Grêmio e registra marca histórica
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Osorio finaliza preparação para estreia
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"Amanhã quero viver para o que me
preparei por muitos anos"
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Confira abaixo a média de público da torcida são-paulina nos últimos anos no Campeonato

Brasileiro:

2006 - 22.948 pessoas

2007 - 28.662 pessoas

2008 - 21.333 pessoas

2009 - 26.268 pessoas

2010 - 14.696 pessoas

2011 - 21.462 pessoas
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial

Veja Também:

"Vou seguir trabalhando para manter o carinho da torcida"

Hudson e a sintonia com o Morumbi

"Orgulho de poder jogar com o estádio assim"

"Dá mais confiança saber que o torcedor está junto, do seu lado"

"A dedicação de todos foi pelo torcedor"
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