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16 de dezembro de 1935: a refundação do Tricolor
Há 79 anos o São Paulo Futebol Clube retomava seu lugar no cenário futebolístico brasileiro

2k

Por Arquivo Histórico SPFC - José Porphyrio da Paz, de farda, na inauguração da Sede do São Paulo, em 1936

Grêmio Tricolor - A directoria do Grêmio Tricolor convida todos os srs. conselheiros e consócios

para uma nova reunião a fim de tratar de assumptos do interesse geral que terá lugar hoje, ás 20

horas, na rua 11 de Agosto, 9-A.

Foram essas poucas linhas publicadas no jornal Correio de São Paulo do dia 16 de dezembro de 1935

que convidaram os são-paulinos a se reunirem e a reerguerem o São Paulo Futebol Clube, que

poucos meses antes, por desarranjos políticos internos, teve suas atividades suspensas

temporariamente. 

Fundado em 1930 por dissidentes do Clube Athlético Paulistano e pela própria Associação Athlética

das Palmeiras, embora inativo dentro das quatro linhas entre maio e dezembro daquele ano, o

Tricolor Paulista não havia abandonado o coração da torcida por um segundo sequer. Aqueles

aficionados se concentraram em frente ao local anunciado com antecedência e, às 19h, grande

multidão já aguardava a reunião que daria novos rumos ao Clube da Fé. 

Às 20 horas teve início a assembleia mais intensa e emocionante da história do São Paulo. A sessão

magna foi aberta pelo Tenente Porphyrio da Paz, cujas palavras de abertura fizeram vibrar a todos

na casa. Terminado o discurso, o próprio Porphyrio foi indicado pelos colegas ali presentes a

presidir os trabalhos da noite. 

Entre exclamações e muita animação foram propostos o estudo e aprovação dos estatutos, trabalho

esse que durou mais de duas horas. Aprovados que foram os mesmos, deu-se início então à eleição

da primeira nova Diretoria, que ficou assim constituída:

Presidente, Manoel Carmo Mecca;

1º Vice-Presidente, Alcides Borges;
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São Paulo vence três jogos pelo
Campeonato Paulista

06/06/2015 às 15:47

México treina no CT da Barra Funda para
enfrentar o Brasil em amistoso

06/06/2015 às 10:57

Diante do Grêmio, Osorio inicia a sua
trajetória no Tricolor

05/06/2015 às 19:02

Relacionados para São Paulo x Grêmio

05/06/2015 às 18:39

De contrato prorrogado, M1TO vê Tricolor
mais forte com novo comandante

05/06/2015 às 19:02

Relacionados para São Paulo x Grêmio

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"

04/06/2015 às 14:00

Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial
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2º Vice-Presidente, Francisco Pereira Carneiro;

1º Secretário, Éolo Campos;

2º Secretário, Luiz Felipe Paula Lima;

1º Tesoureiro, Manoel Arruda Nascimento;

2º Tesoureiro, Izidoro Narvaes;

Diretor Geral de Esportes: Tenente Porphyrio da Paz.

Mecca, o aclamado Presidente, não estava presente no início da assembleia em que foi honrado

pois, justamente no dia anterior ao momento tão esperado por todos os são-paulinos, seu filho

falecera. Ainda assim, sob luto, compareceu no decorrer da reunião e foi o primeiro signatário da

ata que batizou o Tricolor.

A continuidade do clube atribuída pelos fundadores desta segunda fase está demonstrada no

registro da própria ata datada de 16 de dezembro de 1935, quando o presidente Manoel Carmo

Mecca prometeu que "os membros da diretoria não mediriam sacrifícios para que o Pavilhão Tricolor

voltasse a tremular glorioso nos campos esportivos do Brasil, elevando cada vez mais o nome do São

Paulo Futebol Clube, cognominado o Esquadrão de Aço", apelido este concedido ao Tricolor pelo

time de Friedenreich.

Por volta da meia-noite, debaixo de salva de palmas e urras de vivas ao Clube, a São Paulo e ao

Brasil, foi finalizada a sessão que trouxe de volta ao mundo o time que futuramente se tornaria um

bastião do futebol arte e da competitividade, refletidos na vasta gama de jogadores exemplares e

de conquistas obtidas. 
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04/06/2015 às 18:12

Regularizado, Osorio assume atividades
de olho na estreia
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1930 e 1935: entenda a história do Tricolor

Aniversário do São Paulo Futebol Clube

1930 e 1935: conheça e entenda a história do Tricolor

O nascimento do São Paulo Futebol Clube na mídia da época

Aniversário do São Paulo Futebol Clube
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Jailson Ferreira Costa Alves · Trabalha na empresa Facebook
tricolor de coração salvando a historia para mostrar a meu filho quando ele crescer.
Responder · Curtir · 18 de dezembro de 2014 às 07:07

Alexandre Torreias · Trabalha na empresa Facebook
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Sou sou tricolor!
Sou sou tricolor!
Tenho libertadores!
Sou hexa brasileiro!
Nunca fui rebaixado!

#soutricolor!
Responder · Curtir · 17 de dezembro de 2014 às 17:12

Claudio Roberto Faria ·  Quem mais comentou · Centro Educacional Sesi 356
Tenho orgulho de dizer torço para o melhor time do Brasil. Avante meu tricolor, Parabéns e
que venham muitas e muitas conquistas
Responder · Curtir · 17 de dezembro de 2014 às 15:49

Verivaldo Lima · EMEFM Professor Linneu Prestes
parabéns meu querido muitos anosssss dando vida a nós alegria sucesso trazendo paz
felicidade p vc s paulo
Responder · Curtir · 17 de dezembro de 2014 às 15:18

Fausto Maia Gagliardi · São Paulo
Parabens ao maior tricolor do Brasil.
Responder · Curtir · 17 de dezembro de 2014 às 01:57

Julio Brown
É tricolor ohoh
Responder · Curtir · 16 de dezembro de 2014 às 17:34

Julio Brown
É tricolor !!!
Responder · Curtir · 16 de dezembro de 2014 às 17:33

Leonardo Dourado · São Paulo
Parabéns a todos que fizeram e fazem essa história, estamos na luta torcida tricolor
sempre em busca de mais uma vitória ...!!! abraço a todos guerreiros e guerreiras, meu
orgulho minha vida
Responder · Curtir · 16 de dezembro de 2014 às 14:57

Wilson Caitano ·  Quem mais comentou · Proprietario na empresa Envelopes e
cia/Cartonagem em geral :
PEQUENO PRÍNCIPE, MAS GRANDE GUERREIRO NAS CONQUISTAS QUE SE TORNOU-SE
SOBERANO ENTRE OS GRANDES TIMES DO BRASIL E DO MUNDO !!! Parabéns tricolor
soberano
Responder · Curtir ·  · 16 de dezembro de 2014 às 14:002

Wellington Carvalho Silva · Desenvolvedor PHP na empresa Carsale
uma vida de amor pelo tricolor!!!!
Responder · Curtir · 16 de dezembro de 2014 às 12:35
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