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Há 27 anos, Tricolor conquistava o bicampeonato
brasileiro
No Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo bateu o Guarani e ergueu a taça nacional

Michael Serra e Érico Leonan - 25/02/2014 às 11:39
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
07/06/2015 às 15:58

Bastidores de São Paulo x Grêmio

07/06/2015 às 13:24

Sub-11 e Sub-13 vencem a Portuguesa

Por Arquivo Histórico / saopaulofc.net

07/06/2015 às 12:44

Lucas e a 'dupla alegria' no Morumbi

No dia 25 de fevereiro de 1987, em Campinas, o Tricolor conquistava o Campeonato Brasileiro de

07/06/2015 às 02:26

1986. A competição, que contou com a participação de 80 clubes, só terminou no ano seguinte

''É indescritível a sensação, porque estou
orgulhoso de dirigir o São Paulo''

quando o São Paulo ergueu a taça no interior paulista. Na inesquecível decisão, Gilmar, Pita e
Careca comandaram a vitória são-paulina sobre o Guarani, que até os minutos finais estava com
uma mão no troféu.

07/06/2015 às 01:13

Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método
europeu"

A busca pelo bicampeonato do Tricolor, que já havia conquistado o torneio em 1977, começou no
dia 30 de agosto de 1986. Na primeira fase, 44 clubes foram divididos em 11 grupos, jogando em

MAIS NOTÍCIAS

turno único dentro de cada chave. Paralelamente, 36 foram divididas em nove grupos em busca de
nove vagas na segunda fase, que contou com 36 times.
Nas fases finais, com oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, as eliminatórias foram
definindo os classificados. O Tricolor, então, sempre em jogos de ida e volta, passou por Inter de

MAIS LIDAS
05/06/2015 às 19:02

Relacionados para São Paulo x Grêmio

Limeira, Fluminense, América-RJ e Guarani para ficar com o título do Campeonato Brasileiro.
A equipe são-paulina, comandada por Pepe, era uma verdadeira constelação: Gilmar; Fonseca,
Wagner Basílio, Darío Pereyra e Nelsinho; Bernardo, Silas e Pita; Müller, Careca e Sídnei. Na edição

06/06/2015 às 23:53

Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o
Grêmio e registra marca histórica

daquele ano, Careca balançou as redes 25 vezes e foi o grande artilheiro da competição.
A FINAL
Decisão é palavra imprópria para descrever o que foi aquela partida: verdadeiro marco para toda
uma geração de torcedores.
25 de fevereiro de 1987. O Brinco de Ouro com quase 40 mil pessoas vestidas de verde e super-

05/06/2015 às 14:27

Osorio finaliza preparação para estreia

05/06/2015 às 15:56

"Amanhã quero viver para o que me
preparei por muitos anos"

confiantes na vitória, após o empate em 1 a 1 no jogo de ida. Toda essa pressão resultou, logo aos
6', em gol contra do são-paulino Nelsinho. O Tricolor reagiu, minutos depois, não deixando por
menos. Bernardo empatou, de cabeça.
Eletrizante do início ao fim, o tempo regulamentar terminou assim. A prorrogação seria ainda mais
sensacional. Logo no primeiro minuto, Müller avança pela direita e cruza para Pita, que vira o jogo
para o São Paulo. O Guarani não se dá por vencido, e empata a partida, novamente, com um
cabeceio no ângulo do goleiro Gilmar.
O segundo tempo da prorrogação foi antológico. Aos 5', o zagueiro são-paulino Wagner Basílio não
domina a bola e João Paulo, veloz bugrino, avança, rouba a pelota e mesmo sofrendo falta a
empurra para o fundo das redes. Virada verde, 2x3.
Parecendo não possuir mais forças, o Tricolor se vê desnorteado em campo. A torcida festeja. A
imprensa já dá como certa a peleja. Até mesmo o hino do Guarani começa a ser escutado nos altofalantes do estádio e nas telinhas por todo o Brasil. Um minuto para o fim. Fogos por toda a
região.
E então, o silêncio.
Que foi desaparecendo ao ruído de um pequeno grupo, que comemorava enlouquecidamente, ainda
sem entender direito o que havia acontecido.
Wagner Basílio dera um chutão pro alto. Pita, antevendo a salvação, saltou, ganhando de seu
marcador, e desviou a bola em profundidade. Careca correu e encheu o pé, afundando a bola com
força no gol campineiro!
Mais uma vez tudo seria decidido nos pênaltis. Boiadeiro e Careca perdem suas cobranças. Em
seguida, João Paulo também erra e os demais anotam os seus. A vitória estava nos pés de Wagner
Basílio, que chutou mal, fraco, mascado. Os locutores já gritavam "Fora!", mas foi gol! A bola
entrou mansamente e descansou junto às redes laterais.
25.02.1987
Campinas (SP)
Estádio Brinco de Ouro da Princesa
GUARANI 3 x 3 SÃO PAULO
Tempo normal: 1 x 1
Prorrogação: 2 x 2
Pênaltis: 4 x 3 para o SPFC.
GFC: Sérgio Neri; Marco Antônio, Waldir Carioca, Ricardo e Zé Mário; Tite (Vagner), Tosin e Marco
Antônio Boiadeiro; Catatau (Chiquinho Carioca), Evair e João Paulo. Técnico: Carlos Gainete.
Gols: Nelsinho (contra), 2'/1; Marco Antônio Boiadeiro, 7'/1pro; João Paulo, 2'/2pro.
Expulsão: Vagner, 12' da prorrogação.
SPFC: Gilmar; Fonseca, Wagner Basílio, Darío Pereyra e Nelsinho; Bernardo, Silas (Manu) e Pita;
Müller, Careca (capitão) e Sídnei (Rômulo). Técnico: Pepe
Gols: Bernardo, 9'/1; Pita, 1'/1pro; Careca, 13'/2pro.
Árbitro: José de Assis Aragão
Renda: Cz$ 4.222.000,00
Público: 37.370 pagantes
Pênaltis:
Boiadeiro - perdeu (Gilmar) / Careca - perdeu (Sérgio Neri)
Tosin - gol / Darío Pereyra - gol
João Paulo - perdeu (por cima) / Rômulo - gol
Waldir Carioca - gol / Fonseca - gol

04/06/2015 às 14:00

Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial
MAIS NOTÍCIAS

Evair - gol / Wagner Basílio - gol
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''É indescritível a sensação, porque estou orgulhoso de dirigir o São Paulo''

Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o Grêmio e registra marca histórica
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Comentar...
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Marcos Antônio Jesus · Ituverava
Foi grande essa noite ! Meu irmão enchendo o saco pra eu ser Santista.
Responder · Curtir · 26 de fevereiro de 2014 às 09:00
Romeu Leme ·

Quem mais comentou · Etec

lembro mt bem desta noite choveu forte , em taquarituba no inicio da noite e ficamos sem
energia um bom tempo qdo voltou a tv não tinha sinal e ouvimos o jogo pelo rádio em
frente a padaria do zuza (hj do seu sebastião ) .. foi demais o fiori quase nos matou de
emoção ...
Responder · Curtir · 25 de fevereiro de 2014 às 17:56
Cicero Cigano · Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Joselita Brasileiro
acompanhei e te hoje me lembro do nome de todos os jogadores
Responder · Curtir · 25 de fevereiro de 2014 às 14:45
Caio M. Sousa ·

Quem mais comentou · Colégio Estadual Presidente Costa e Silva

Infelizmente não acompanhei ao vivo o jogo mais com o pouco que tem no filme
"Soberano 1" o jogo foi épico, isso sim erá um time de verdade, um time de guerreiros.
Responder · Curtir ·

1 · 25 de fevereiro de 2014 às 14:22

Claudio Roberto Marantes · Médico na empresa Hospital das clínicas faculdade de
medicina usp
O JOGO MAIS EMOCIONANTE DA HISTORIA DO FUTEBOL...
Responder · Curtir ·

2 · 25 de fevereiro de 2014 às 12:15

Humberto Mourão Jr.
eu me lembro bem deste jogo como se fosse hoje...um dos maiores jogos que vi na minha
vida !! se tivesse a idade que tenho hoje, teria enfartado !! kkk
Responder · Curtir ·
João Rafael ·

1 · 25 de fevereiro de 2014 às 12:03

Quem mais comentou · Faculdade REGES de Dracena

VIVA O SÃO PAULO !!!!
Responder · Curtir ·

1 · 25 de fevereiro de 2014 às 11:42

Antonio Fonseca · Técnico Administrativo na empresa UFLA - Universidade Federal de
Lavras
Saudades daqueles craques!!!! hoje é só perneta... mas mesmo assim sou tricolor de
coração...

·

·

Neide Gonçalves ·
Quem mais comentou · Consultora de Beleza Independente na
empresa Mary Kay Brasil
Foi qdo tudo começou ! ! S.P.F.C Amor eterno ! ! ♥
Responder · Curtir ·

2 · 25 de fevereiro de 2014 às 09:20
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