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Sub-17 goleia na primeira partida da final do Paulista
Fora de casa, Tricolor venceu o Red Bull por 4 a 1

Michael Serra / Arquivo Histórico do São Paulo FC - 19/11/2016 às 13:59
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O primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista Sub-17 de 2016 foi disputado no Centro de

Sub-17 começa a disputa pelo
bicampeonato paulista
MAIS NOTÍCIAS

Treinamento do Red Bull Brasil (Jarinu, SP), na manhã deste sábado (19), e o São Paulo, que já
detinha a vantagem de dois resultados inversamente iguais nestas finais, goleou por 4 a 1 o
adversário, com gols de Marquinhos (3) e Gabriel.
O time escalado pelo técnico Orlando para esta partida foi: Thiago; Walce, Diego, Miguel e
Weverson; Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor, Marquinhos e Gabriel.
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O início de jogo do Tricolor foi arrasador. Com um minuto de partida, Marquinhos abriu o placar em
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boa jogada individual pela direita. 1 a 0. No lance seguinte, o time local foi ao ataque e quase
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empatou. A única ameaça do time adversário na primeira etapa.
Aos 11 minutos, Rodrigo Nestor lançou Marquinhos, o centroavante, da entrada da área, bateu alto,
mas a bola desviou no adversário e saiu por cima da meta. Cinco minutos depois, Gabriel recebeu a
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bola dentro da grande área do Red Bull, cortou o zagueiro e chutou rente à trave direita, para fora,
quase ampliando o resultado.
O Tricolor continuou pressionando e criando as melhores oportunidades de marcar, com Marquinhos
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e Gabriel, mas o Red Bull segurou o placar por quase todo o restante da fase inicial. Nos
acréscimos, contudo, Gabriel recebeu na intermediária, avançou sozinho e anotou o segundo gol

18/11/2016 às 15:18

Kardec visita o CT: "Muito bom ser
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dos são-paulinos após duas tentativas, bate, rebate e muita persistência. 2 a 0.
No tempo complementar, o Red Bull equilibrou a partida, que passou a ser mais disputada no meio
campo, prevalecendo as defesas de ambas as equipes. Aos dez minutos, o time do interior
descontou com Vagner. 2 a 1. O cenário estava mudando. O Tricolor passou a sofrer com o ataque
adversário, que chegou a acertar a trave, aos 15 minutos.
Porém, aos 16 minutos, Marquinhos aproveitou a falha da marcação adversária e marcou o segundo
gol dele no jogo e o terceiro do São Paulo. Tudo de volta ao normal.
Na primeira alteração do time são-paulino, Weverson saiu e entrou Helio, aos 33 minutos. Rodrigo
Nestor também deu lugar a Rafael, aos 40 minutos. Instantes depois, o ataque tricolor pressionou,
acertou a trave e, no rebote, Marquinhos mandou a bola às redes pela terceira vez! Não houve
tempo para mais nada e o São Paulo venceu o Red Bull por 4 a 1!
O jogo de volta das finais será realizado no próximo sábado (26), no Estádio Presidente Marcelo
Figueiredo Portugal Gouvêa, no CFA Presidente Laudo Natel, em Cotia, às 11h. A entrada para
torcedores é franca! Compareça e torça pelo Tricolor!
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