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Sub-17 vence Diadema e está na final do Paulista
Com gols de Igor, Gabriel (2) e Rodrigo Nestor, Tricolor se classifica para decisão e busca o bicampeonato!

O Estádio Presidente Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, no CFA Presidente Laudo Natel, em

Cotia, recebeu na manhã deste sábado (12) a partida decisiva da semifinal do Campeonato Paulista

Sub-17 entre São Paulo e Diadema. E o Tricolor venceu por 4 a 3, com gols de Igor, Gabriel (2) e

Rodrigo Nestor. Com o resultado, o time são-paulino está na final do torneio e agora luta pelo

bicampeonato!

O técnico são-paulino, Orlando Ribeiro, enviou ao campo Thiago Couto, Walce, Diego, Miguel e

Weverson, Eduardo, Rodrigo, Igor e Gabriel Sara; Gabriel e Marquinhos como titulares.

O jogo começou sob domínio do São Paulo. Aos 2 minutos, Igor fez boa jogada com Marquinhos, que

avançou sozinho pela direita e bateu para o gol, mas a bola saiu rasteira, rente à trave direita. Na

sequência, falha da zaga do Diadema e novamente o Tricolor quase abriu o placar.

Somente aos 12 minutos, o Diadema teve a primeira chance de gol, com um cabeceio perigoso, mas

para fora. A partir de então, a partida se tornou mais equilibrada e disputada ao meio de campo,

com poucas jogadas ofensivas de ambas as partes.

Aos 28 minutos, Marquinhos fez ótima jogada pela direita e cruzou para Gabriel finalizar, mas a

bola saiu pela linha de fundo. No minuto seguinte, Marquinhos, novamente pelo setor direito do

campo, apareceu sozinho e de frente para o goleiro, que conseguiu impedir o gol do Tricolor.
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Não deixando o adversário respirar, o Tricolor foi novamente ao ataque e abriu o placar, aos 31

minutos, com Igor, que com categoria, encobrindo o goleiro, marcou um golaço. O mesmo Igor, um

minuto depois, quase ampliou, em chute de fora da área.

Em jogada isolada, o ataque do Diadema conseguiu empatar a partida, aos 35 minutos.

No segundo tempo, Orlando colocou Hélio no lugar de Gabriel Sara. Controlando melhor a bola, o

Diadema pareceu ser mais ofensivo em campo, quando, aos 4 minutos, Gabriel em bela jogada

individual pela esquerda, tabelou com Marquinhos e bateu forte para o gol, marcando o segundo o

Tricolor!

O lance mais bonito do jogo aconteceu aos 9 minutos da etapa complementar, quando Rodrigo

Nestor arriscou de longe, do meio de campo, e encobriu o goleiro adversário marcando um golaço.

3 a 1 para o São Paulo!

O time do ABC não desistiu da partida e diminui o placar, aos 17 minutos. Na sequência, Eduardo

foi substituído por Rafael, no Tricolor. E Igor deu lugar a Marcos Antônio, aos 23 minutos. Três

minutos depois, Marquinhos saiu e entrou Fabinho.  

Antes do final da partida, o time são-paulino ainda propiciou mais um belo gol aos torcedores: aos

38 minutos, Gabriel encobriu novamente o goleiro e marcou o quarto para o time da casa! Houve

tempo ainda para Brenner entrar no lugar de Rodrigo Nestor e para o time de Diadema descontar

mais uma vez, de pênalti. 4 a 3 para o Tricolor e ponto final na história!

Na decisão do Estadual, o São Paulo enfrentará o Red Bull, que eliminou o Santos nas semifinais. As

datas e horários dos jogos finais serão ainda definidos pela Federação Paulista.
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