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Aprendendo com a história do Tricolor
Jovens do CFA de Cotia conhecem um pouco mais toda a tradição do São Paulo com palestras no Morumbi

No último dia 12 de maio, os jogadores do elenco sub-16 do tiveram a oportunidade de ampliar

ainda mais os conhecimentos sobre a história do São Paulo Futebol Clube. Em uma palestra com o

historiador oficial do clube, Michael Serra, do Arquivo Histórico, os jovens visitaram o Estádio do

Morumbi e puderam sanar curiosidades e tirar todas as dúvidas referentes a trajetória do Tricolor.

Os atletas também conheceram o novo centro de mídia, o qual foi construído com uma verdadeira

exposição de ídolos e conquistas acumulados pelo São Paulo desde 1930. No quadro com o nome de

todos os jogadores que foram campeões no Tricolor, reconheceram que futuramente terão a

chance de lá também inscreverem os próprios nomes.

Na sala de entrevista coletiva, foi apresentado a eles um breve resumo dos principais valores da

entidade, como o pioneirismo e o compromisso éticos, e também dos maiores momentos são-

paulinos ao longo do tempo: tais como a fundação, o ressurgimento, a Moeda que caiu em pé, a

construção do Morumbi, a conquista do Brasil, da América e do Mundo...

A visita seguiu com um passeio pelo Estádio, onde os atletas conheceram o vestiário do futebol

22/06/2019 às 17:57
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mata do BR Sub-17
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Seleção peruana treina no CT da Barra
Funda antes de enfrentar o Brasil
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as datas e horários dos jogos do Tricolor
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Na despedida do Morumbi da Copa
América, Colômbia vence Catar por 1 a 0
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Quarteto reencontra o Tricolor em treino
da Seleção no CT da Barra Funda
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profissional e o gramado onde poderão um dia festejar com a torcida tricolor. Por fim, o sub-16 foi

recebido no Memorial Luiz Cássio dos Santos Werneck, onde viram os quase 500 troféus expostos –

com destaque para as conquistas internacionais ou mais recentes, tanto do time principal quanto

das categorias de base.

Em breve, outras palestras do gênero ocorrerão com as demais equipes de base, tanto no Morumbi,

como também no em Cotia. O projeto conta com o apoio da Comunicação do São Paulo FC e dos

profissionais de psicologia e treinamento do CFA Presidente Laudo Natel. 
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Retorno de Pablo se aproxima com pausa
para a Copa América
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Com entrada gratuita e transmissão
SPFCtv, Sub-20 encara Audax

Veja Também:

Os dez jogos mais alternativos da história do Morumbi

Morumbi recebe Colômbia x Catar, pela Copa América

Os são-paulinos vencedores da Copa América

A América aos pés do Tricolor pela primeira vez!

Os são-paulinos na história da Copa América
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