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O São Paulo contra a Colômbia
Em 1994, o Tricolor enfrentou a seleção sensação das Eliminatórias da Copa

Michael Serra - 21/06/2014 às 08:27
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
07/06/2015 às 02:26

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

07/06/2015 às 01:13

Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método
europeu"

Por Revista da Conmebol - Imagem ilustrativa da Colômbia em cena nas Eliminatórias de 1993

07/06/2015 às 00:42

Homenageado, M1TO festeja
"intensidade" tricolor

Estimativas apontam que os torcedores são-paulinos são entre 16 e 18 milhões de pessoas em todo o
Brasil. Um público maior que populações de muitos países. Não é estranho pensar, então, que o

07/06/2015 às 00:36

Eu no Morumbi: São Paulo x Grêmio

Tricolor tenha muita história contra Seleções Nacionais. Neste especial de Copa do Mundo
selecionamos algumas passagens de jogos do clube contra países que, hoje, muito possuem em
comum com o São Paulo.

06/06/2015 às 23:53

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

A segunda história que abordamos é de uma partida contra a Colômbia, seleção hospedada no
Centro de Formação de Atletas de Cotia para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

ANTES DA BOLA ROLAR
O São Paulo era, então, bicampeão do mundo. O título sobre o Milan havia sido conquistado poucos

MAIS NOTÍCIAS

MAIS LIDAS
05/06/2015 às 19:02

Relacionados para São Paulo x Grêmio

meses antes. Nas vésperas da partida amistosa contra a Colômbia, a imprensa (Folha de São Paulo,
13 de março), todavia, reclamava de um curto período de 15 dias sem vitórias do Tricolor (duas

05/06/2015 às 14:27

derrotas e um empate, antes da vitória por 5 a 2 sobre o Mogi Mirim, no dia 12).

Osorio finaliza preparação para estreia

Os dirigentes do Tricolor acertaram o amistoso contra a seleção colombiana pelo valor de US$
100.000,00 para os cofres são-paulinos. Se a situação era favorável financeiramente, não era tão
aprazível em termos técnicos. Além da viagem desgastante, o treinador Telê Santana não contaria

06/06/2015 às 23:53

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

com o atacante Müller, que sentia uma contratura na coxa direita.
05/06/2015 às 15:56

Juninho, apesar de viajar, também não estava garantido, devido a uma forte pancada que sofrera

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

na partida anterior, contra o Mogi. Ao menos o retorno de Cafu era garantido. O lateral estava
afastado há cinco jogos devido "a uma bolada na região dos genitais" (FSP, 15/3).

04/06/2015 às 14:00

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

O ADVERSÁRIO
Enquanto o Brasil penou para se classificar à Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a Seleção
Colombiana foi a sensação do torneio. No grupo 1, ao lado de Argentina, Paraguai e Peru, os
colombianos terminaram em primeiro lugar, invictos, com uma campanha de quatro vitórias e dois
empates, além de 13 gols marcados e somente dois sofridos.
Mas o fato mais memorável daquela seleção, além do modo de jogar (descontraído e arrojado), foi
a goleada aplicada na Argentina, em Buenos Aires: 5 a 0!
Chegariam favoritos ao Mundial, no meio do ano. Enquanto isso, antes da partida contra o São
Paulo, a seleção também tricolor ostentava uma impressionante invencibilidade em jogos oficiais:
Não perdia desde 1991. Nos jogos preparatórios para Copa estava imbatível há 8 jogos.
Contudo, o técnico Francisco Maturana também tinha problemas: Lozano fraturara a perna logo
após ser convocado para o amistoso. Valderrama, Álvarez e Asprilla também estavam contundidos.
Os jogadores do Junior de Barranquilla e do Nacional de Medellín não foram convocados por
estarem envolvidos nas fases finais da Copa Libertadores. Rincón foi poupado pelo mesmo motivo.
Ainda assim, como bem se viu depois, não seria um jogo fácil para a equipe de Telê.

O JOGO
Movimentado desde o início, com as duas equipes partindo ao ataque, o jogo se tornou favorável
aos colombianos quando, aos 12 minutos, Aristizábal - futuramente ídolo do Tricolor - roubou a bola
do zagueiro Válber, escapou do carrinho aplicado por Cafu e da intervenção do goleiro Zetti para
marcar aquele que seria o único gol da partida. Colômbia 1 a 0.
A equipe são-paulina perdeu o prumo depois de sofrer o gol e somente veio a se reencontrar na
partida perto já do final da primeira etapa. Nervoso, o centroavante Guilherme acabou por se
engalfinhar com o defensor colombiano Ortíz na saída para os vestiários. Ambos foram expulsos.
No segundo tempo, Telê Santana promoveu uma das alterações mais conhecidas pela torcida: sacou
o atacante Euller e colocou no lugar dele o lateral-direito Vítor, assim Cafu deixou a borda do
campo e passou a jogar pelo meio. O São Paulo melhorou, dominando no ataque.
Maturana, bom observador, recuou todo o seu time, a começar pelos meias, e passou a jogar no
contragolpe. Para complicar mais ainda, aos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro errou ao
expulsar o zagueiro tricolor Junior Baiano, em um lance bobo. Com um a menos e um adversário
formidável e recuado, não restaram muitas chances ao time do Morumbi. Fim de jogo.
Apesar da derrota, por 1 a 0, toda a imprensa local e internacional, reconheceu que o time de Telê
Santana havia sido "um adversário à altura".

15.03.1994
Amistoso Internacional
Bogotá (Colômbia). Estádio Nemésio Camacho - El Campín
Seleção da COLÔMBIA 1 X 0 SÃO PAULO Futebol Clube (SP)
SPFC: Zetti (capitão); Cafu, Junior Baiano, Válber e André Luiz; Doriva, Juninho, Palhinha (Gilmar)
e Leonardo; Euller (Vítor) e Guilherme. Técnico: Telê Santana
Colômbia: Córdoba; Ortíz, Andrés Escobar (capitão), Santoya (Dinas) e Wilson Pérez; Gabriel
Gómez (Hernán Gavíria), Alexis Escobar, Leonel Alvarez e Mauricio Serna (Betancur); Zambrano
(Moreno) e Aristizábal (Ricardo Pérez). Técnico: Francisco Maturana
Gols: Víctor Hugo Aristizábal, 12/1
Árbitro: John Jairo Toro Rendón (Colômbia)
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Expulsões: Guilherme e Ortíz, ao fim do primeiro tempo; e Junior Baiano, aos 30min do 2ºT.
Advertências: Euller
Público: 50.000

Veja Também:

Com retrospecto animador, Tricolor já está em BH

Renan Ribeiro, o 90º goleiro na dinastia tricolor!

E-book #NúmerosTricolores da Copa Libertadores da América 2015

Luis Fabiano 200 - Ebook especial para download!

E-book #NúmerosTricolores do Paulista 2015 para download!
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