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Há 50 anos, Tricolor usou a camisa da Fiorentina
Neste final de semana, São Paulo lançará o novo manto para a temporada 2014. Mas você sabia que a
equipe já usou uniformes de outros clubes?

Michael Serra e Érico Leonan - 14/03/2014 às 15:49
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Diante do Ituano, no próximo domingo (16), o Tricolor fará a estreia dos novos mantos para a
sequência da temporada, e o Sócio Torcedor que acompanhar da Arquibancada Vermelha terá a
oportunidade de levar pra casa a nova camisa, que será lançada exatamente nessa partida. Mas, o
que poucos tricolores sabem, é que o São Paulo já usou uniforme de outros clubes em algumas
ocasiões.
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E a mais curiosa delas completa 50 anos em 2014. Em 1964, a equipe são-paulina excursionava pela
Europa e, na final do Torneio Cidade de Florença, naquela cidade, enfrentaria os soviéticos do FK
Zenith Leningrad. A delegação estava hospedada em um hotel na margem do rio Arno, oposta à
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qual se encontrava o Estádio Comunale Artemio Franchi.
Após partir rumo ao local da partida, choveu muito e o rio transbordou. Nisso, o roupeiro Ferrari
percebeu que havia esquecido os uniformes no hotel. Naquela situação, não seria mais possível
buscá-los. A Fiorentina, então, fez o favor de emprestar seus jogos de camisa para a equipe
Tricolor. A camisa violeta, com a flor-de-lis ao peito, foi a vestimenta do time na decisão do
torneio e trouxe sorte ao clube. Com gol de Valdir Birigüi, o São Paulo venceu por 1 a 0.
Em outras situações curiosas, por motivos variados, o clube utilizou camisas alternativas. A pesquisa
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não é definitiva, mas já é de conhecimento que ao menos em 23 partidas (de um universo de mais
de 5 mil) o Tricolor usou uma vestimenta diferente das tradicionais. O primeiro registrou foi no dia
10 de agosto de 1930.

07/06/2015 às 00:42

Homenageado, M1TO festeja
"intensidade" tricolor

Camisa negra, com gola e mangas brancas da A. A. das Palmeiras. Em jogo amistoso contra a
Seleção dos Estados Unidos (camisas brancas), então terceira colocada da primeira Copa do Mundo,
o Tricolor atuou de preto com a camisa da finada A. A. das Palmeiras por cortesia com os
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visitantes, que foram derrotados por 5 a 3.
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Já em 1969, a equipe utilizou o uniforme do Recreativo de Huelva, da Espanha. Em outra excursão

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

internacional, agora na final do Troféu Colombino, realizado em Huelva, novamente o São Paulo se
atrapalhou com seus jogos de camisa e, como o adversário seria o Real Madrid, de camisa branca,
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acabou por aceitar a oferta do Recreativo de Huelva de jogar com o traje azul do clube espanhol.
Na ocasião, o time são-paulino venceu os espanhóis por 2 a 1.
MAIS LIDAS

Por fim, em 1978, o time atuou com a camisa vermelha do Unión Española, do Chile. Em partida
válida pela Libertadores da América, tendo como oponente o Palestino-CHI, que também atuava de
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branco. Aliás, utilizava uma camisa muito similar à do próprio São Paulo, com faixas horizontais na

Relacionados para São Paulo x Grêmio

altura do peito, só que preta, verde e vermelha. Para resolver o problema, o jeito foi tomar
emprestadas as camisas vermelhas do Unión Española. Em 22 de março, o Tricolor venceu o time
chileno por 1 a 0.
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Osorio finaliza preparação para estreia

Vale lembrar que para o duelo contra o Ituano, neste final de semana, os Sócios Torcedores pagam
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apenas R$ 3, já que o clube preparou uma promoção de ingressos assim como no final de 2013.

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

Nessa ação especial, o Programa Sócio Torcedor vai sortear cinco novos mantos no intervalo do
jogo, além de dez outros prêmios relacionados ao Tricolor. Poderão participar do sorteio os cem
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primeiros STs que entrarem no setor Arquibancada Vermelha após a abertura dos portões.

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

Torneio Internacional Cidade de Florença
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial

Firenze (Itália) - Estádio Comunale Artemio Franchi
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SÃO PAULO 1 x 0 Futbol'nyy Klub ZENITH Leningrad (União Soviética)
SÃO PAULO: Suly; De Sordi, Bellini, Jurandir e Virgílio; Leal e Bazzaninho; Faustino, Marco Antônio
(Prado), Del Vecchio e Valdir Birigüi. Técnico: Oto Vieira.
Gol: Valdir Birigüi
FK Zenith Leningrad: Vostroilov, Nepomiluev, Soveiko, Dergachyov, Danilov, Zavidonov, Belikov,
Krotkov, Ryazano, Burchalkin, Vasilyev
Árbitro: Rigato (Itália)
Público: 25.000 pagantes
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Dos braços da torcida!

Nova camisa já é unanimidade no elenco: "Material de qualidade"

Em noite de festa, Under Armour apresenta os novos uniformes

Jogadores elogiam novo material esportivo: "Sensacional"

Mantos prontos para a próxima temporada
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