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Vitórias do Tricolor no Sub-17 e Sub-15
Os times são-paulinos venceram Grêmio Prudente e Noroeste, fora de casa, pelo Paulista

Michael Serra - 13/08/2016 às 13:24
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
13/08/2016 às 14:02

6 curiosidades sobre o novo comandante
são-paulino

13/08/2016 às 13:24

Vitórias do Tricolor no Sub-17 e Sub-15

13/08/2016 às 13:09

Ricardo Gomes assume o comando
técnico do São Paulo

13/08/2016 às 12:49
Por Afonso Pastore/saopaulofc.net

Na manhã deste sábado (13), as categorias de base do Tricolor voltaram a campo em rodadas do
Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Jogando fora de casa nos dois jogos, os times são-paulinos
não se intimidaram e venceram as partidas. O time infantil venceu o Noroeste, em Bauru, por 2 a
0, gols de Paulo e Lithierry, enquanto o juvenil foi a Presidente Prudente e bateu o Grêmio local

Com Hudson, Jardine fecha preparação
para enfrentar o Botafogo

13/08/2016 às 11:23

Presente em mais de 90% dos jogos,
Thiago Mendes celebra 100 jogos pelo
Tricolor
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por 2 a 0, gols de Danilo.
O primeiro jogo do dia, no sub-15, o time tricolor começou com muita posse de vola, ditando o
ritmo da partida e pressionando a saída de bola do adversário no próprio campo do rival. Aos 10

MAIS LIDAS

minutos, o volume de jogo são-paulino surtiu efeito: Paulo antecipou um passe do goleiro pelo meio

11/08/2016 às 17:44

e tocou por cobertura mesmo, sem chance de defesa para o arqueiro. 1 a 0 para o São Paulo!

Em treino tático, Jardine repete
escalação da última rodada

A partida seguiu na mesma pegada, mas sem nenhuma grande finalização por parte do Tricolor e
com a equipe do Noroeste tentando alguns ataques, também sem sucesso.
Já o segundo tempo iniciou-se mais equilibrado e ficou assim até os 15 minutos, quando Taylor e
Antônio Falcão entraram em campo nos lugares de Paulo e Danilinho. O Tricolor voltou a dominar o
jogo e desperdiçar várias oportunidades, com Vitinho, Maia, Taylor e Danilão.

10/08/2016 às 19:27

CT recebe Mineiro, que reedita dupla
campeã mundial

11/08/2016 às 14:10

15 marcas do Tricolor no primeiro turno
do Brasileirão

Aos 30 minutos, a alteração que decidiu o jogo: saiu Maia e entrou Lithierry. No lance seguinte,
Vitinho puxou o contra-ataque e tocou para Lithierry só empurrar para o gol, ampliando o placar

12/08/2016 às 17:15

para o São Paulo: 2 a 0! Após o gol só deu tempo de Morato entrar no lugar de David Elias e nada

Um turno após golaço, Lucas Fernandes
fala sobre recuperação

mais.

13/08/2016 às 13:09

O time sub-17 teve mais trabalho com o Grêmio Prudente. O jogo, apesar de dominado pela equipe
são-paulina, teve o primeiro tempo encerrado exatamente como começou. Com o zero a zero no

Ricardo Gomes assume o comando
técnico do São Paulo

placar perdurando ainda no segundo tempo, o técnico Menta promoveu alterações: Helio Jr no
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lugar de Gabriel Sara e Fabinho no lugar de Marquinhos.
Pouco depois, o Tricolor conseguiu abrir o marcador com Danilo, aos 23 minutos. Então foi a vez de
Fabinho, que ampliou a vantagem são-paulina aos 38 minutos do segundo tempo: 2 a 0! Perto do
fim da partida, Kau entrou no lugar de Diego, mas o jogo já estava definido e com vitória do time
de Cotia.
No próximo sábado (20), o CFA Laudo Natel receberá estes mesmos adversários na quarta rodada da
segunda fase do Paulista. Às 9h, o Sub-15, líder do grupo 16, com 7 pontos, recebe o Noroeste no
Estádio Presidente Marcelo Portugal Gouvêa. No mesmo local, às 11h, o Sub-17, também líder e
com os mesmos sete pontos, enfrenta o Grêmio Prudente. A entrada para os torcedores,
lembrando, é gratuita!

YouTube

Veja Também:
Juniores do São Paulo goleiam São José dos Campos FC

Sub-13 é campeão da Peace Cup, na China

Pelo Paulistão, Sub-15 goleia o Diadema

Com equipe Sub-19, Tricolor vence no Paulistão Sub-20

Sub-17 estreia com goleada na segunda fase do Paulistão
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