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Mais de 500 gols nas categorias de base
Tricolor #MadeInCotia atinge marca pela segunda vez na história e ainda no meio da temporada

Por Thomas Santos/saopaulofc.net

No último sábado, dia 29, o São Paulo alcançou mais um feito expressivo com as categorias de base

do clube. Na cidade de Guarulhos, exatamente as 10h07, Pedrinho, do time sub-15 são-paulino,

balançou as redes e deu a vitória ao Tricolor sobre o Flamengo local, pelo Paulista da categoria. Foi

o gol de número 500 das categorias de base em 2017!

Até aquele momento, os times sub-20, sub-17 (masculino e feminino), sub-15, sub-13 e sub-11

haviam atuado em 155 partidas oficiais, o que resultava em uma média de quase 3,23 gols por jogo!

De lá para cá, o São Paulo ainda realizou mais algumas partidas. Agora, os são-paulinos já contam

com 515 gols marcados em 158 partidas – média de 3,26.

É a melhor média de gols marcados da “Era Cotia” (ou seja, desde 16 de julho de 2005).

Superando, até mesmo, os números do ano passado, que já eram impressionantes.

ANO GOLS JOGOS MÉDIA

2005 153 62 2,47

2006 247 100 2,47

2007 298 121 2,46

2008 398 125 3,18

2009 372 126 2,95
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21/06/2019 às 16:53

Sub-20 vence o Audax e segue líder do
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Funda antes de enfrentar o Brasil
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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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2010 307 119 2,58

2011 260 109 2,39

2012 236 104 2,27

2013 273 115 2,37

2014 224 104 2,15

2015 439 189 2,32

2016 842 266 3,17

2017 515 158 3,26

Em todo o decorrer de 2016, os jovens tricolores marcaram 842 gols em 266 jogos (obtendo uma

média de 3,17 gols por atuação). Cabe ressaltar que em ambas as temporadas não são consideradas

as partidas da Copa Paulista, em que o clube utiliza os atletas juniores como profissionais e contra

adversários que superam o limite de idade.

Tudo isso, graças ao desempenho dos atletas tricolores. Ao todo, 119 jovens promessas já

comemoraram um gol pelo São Paulo nesse ano. Os principais artilheiros de Cotia, até o momento,

são:

C. Gols Jogador

1º 44 Brenner (Brenner Souza da Silva)

2º 22 Paulinho (Paulo Vinícius Silva Oliveira)

3º 19 Ricardo (Ricardo Viana Filho)

4º 17 Toró (Jonas Gabriel da Silva Nunes)

5º 16 Antony (Antony Matheus dos Santos)

6º 14 Cachoeira (Guilherme Cachoeira Silveira)

7º 13 Enzo (Enzo Duscov Boer)

7º 13 Marquinhos (Marcos Robson Cipriano)

7º 13 Fabinho (Fabio Augusto Luciano da Silva)

10º 11 Vitinho (Vitor Samuel Ferreira)

Menção especial a Isabelle Caroline, principal goleadora do time sub-17 feminino, que marcou seis

gols no último Campeonato Paulista da categoria, o qual, o São Paulo sagrou-se campeão.

2017, por sinal, ainda pode ser tão proveitoso em termos de títulos para o clube como foi o ano

passado. Em 2016, a base são-paulina faturou 12 conquistas: um recorde. Mas só nesse primeiro

semestre o Tricolor já foi campeão da Future Cup Sub-19, da Aspire Tri-Series Sub-19, Sub-17 e

Sub-16, da Copa Ouro Sub-20 e Sub-17 e da Taça Belo Horizonte Sub-17, além do já citado Paulista

Feminino Sub-17.
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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
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