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25 anos dos três gols inesquecíveis de Raí!
A trinca marcada pelo camisa 10 do Tricolor praticamente assegurou a conquista do Estadual de 1991 sobre
o Corinthians

Michael Serra / Arquivo Histórico do São Paulo FC - 08/12/2016 às 01:01

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
08/12/2016 às 01:01

25 anos dos três gols inesquecíveis de
Raí!

07/12/2016 às 19:11

Em busca do bicampeonato da Copa do
Brasil, Sub-20 chega a Salvador

07/12/2016 às 18:51

Trio são-paulino é convocado para SulAmericano Sub-20

07/12/2016 às 17:51
Por Célio Jr - Agência Estado

Era uma final de Campeonato Paulista contra um tradicional adversário em um Estádio com mais de
cem mil pessoas presentes. Era de se imaginar um jogo truncado, aguerrido, de muita marcação e
poucos destaques individuais.

PayPal Brasil lança projeto Torcida
Solidária com apoio do São Paulo

07/12/2016 às 15:39

Wellington Nem é apresentado e mira
trabalho com Rogério Ceni
MAIS NOTÍCIAS

Mas o São Paulo, naquela decisão contra o Corinthians pelo Estadual de 1991, tinha Raí, o que em
uma tarde normal já era sinônimo de futebol de qualidade, e inspirado – como estava, então...

MAIS LIDAS
07/12/2016 às 15:29

Pela Chape, em branco, verde e preto

04/12/2016 às 11:38

Respeito pela Chape e reencontro com o
Santa Cruz marcam Chavez

07/12/2016 às 12:57

8 anos do hexa!

06/12/2016 às 10:28

Sub-20 faz história e ultrapassa os 200
gols na temporada

05/12/2016 às 19:35

Semana tem decisões no Sub-20 e

despedida do principal
MAIS NOTÍCIAS

O Tricolor foi ao campo com Zetti; Cafu, Adílson, Ronaldão e Nelsinho; Sídnei, Suélio e Raí; Müller,
Macedo e Elivélton. No começo do jogo, o time adversário pressionou mais e chegou com perigo em
algumas oportunidades de bola parada. Aos 15 minutos, Zetti fez boa defesa em falta cobrada por
Jacenir no ângulo.
Os sustos acabaram-se aí e deu-se o início do espetáculo de Raí. Aos 16 minutos, o camisa 10 livrouse da marcação de Márcio, tocou para Macedo e recebeu a bola à frente. Mais rápido, Raí superou o
último rival e chegou à entrada da área, onde prontamente bateu forte e com categoria. A bola,
indefensável, aninhou-se no fundo das redes!

1 a 0 para o São Paulo!
A etapa inicial poderia ter se encerrado com um resultado mais folgado para o Tricolor, que
dominava a partida e tentava emplacar rápidas jogadas, agora com Raí invertendo posições com
Müller e atuando mais como ponta direita.
No segundo tempo, novamente Zetti garantia o zero de um lado do placar, com boas intervenções,
como na defesa contra Dinei, aos 14 minutos. No minuto seguinte, porém, o São Paulo que partiu
ao ataque: Sídnei lançou Müller pelo meio, que só ajeitou e tocou para Macedo em direção à

grande área. O atacante são-paulino foi derrubado pelo goleiro Ronaldo e o árbitro assinalou
corretamente o pênalti.
Raí, com a tradicional maestria (batendo de chapa), sutilmente colocou a bola longe do arqueiro
adversário e marcou para o Tricolor!

2 a 0 para o São Paulo!
Pouco tempo depois veio a pá de cal nas pretensões corintianas na partida e no campeonato.
Elivélton cobrou escanteio no bico da pequena área e Raí se antecipou ao marcador, partindo de
perto da marca do pênalti e, saltando mais alto, cabeceando forte no ângulo esquerdo do goleiro
Ronaldo! Golaço!

3 a 0 para o São Paulo!
Estava, praticamente, decretado o fim do jogo e o título do Paulistão. Ainda restasse a partida de
volta inteira por se disputar e os minutos finais desta primeira, em que o Corinthians ainda
encontrou tempo para desperdiçar um pênalti inexistente na trave, praticar faltas violentas e ter
um jogador expulso (Dinei) por carrinho desleal, ao som de gritos de “Olé”, da torcida tricolor.
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Veja Também:
8 anos do hexa!

Rogério Ceni entre os treinadores 'pratas-da-casa'

10 anos do Tetra!
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