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Parabéns, Tricolor!
O dia 25 de janeiro é a data de aniversário do São Paulo e também simboliza a conclusão de um dos maiores
sonhos dos tricolores: o Morumbi

Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

No dia 25 de janeiro de 1930, iniciou-se a trajetória esportiva do São Paulo Futebol Clube. Fundado

da união de dissidentes do CA Paulistano e da AA Palmeiras, o Tricolor logo se tornou um dos

alicerces do futebol na capital paulista, ostentando as cores de suas origens e o escudo do coração

de cinco pontas. Foi também em um dia 25 de janeiro que a chama do espírito são-paulino de se

tornar um dos maiores clubes do Brasil se manteve acessa: em 1936, o clube retornou aos gramados

após um breve intervalo inativo. A data simboliza, ainda, a conclusão do mais longo dos sonhos: a

inauguração do Estádio do Morumbi, totalmente construído, que se deu no ano de 1970.

Por esse dia tão especial, o Site do São Paulo e o Arquivo Histórico do clube trazem dois

“presentes” aos tricolores:

 

A Evolução do Morumbi

Uma série de gráficos do Estádio do Morumbi em formato ebook que vai do início das obras, em

1953, até os dias de hoje, retratando o passo a passo da construção do gigante de concreto

armado.
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Quarteto reencontra o Tricolor em treino
da Seleção no CT da Barra Funda
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Com entrada gratuita e transmissão
SPFCtv, Sub-20 encara Audax
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De férias no Brasil, Lucas visita o CFA:
"Amo muito esse clube"
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Sub-17 é derrotado pelo Desportivo Brasil
em Cotia
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Pelo Paulista, Sub-15 goleia e se isola na
liderança do grupo
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Datas, horários e locais para reencontrar
o Tricolor após a Copa América
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São Paulo e Japão: relacionamento antigo
e vencedor
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Na despedida do Morumbi da Copa
América, Colômbia vence Catar por 1 a 0
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O Tricolor jogo a jogo!

Coleção de ebooks que ilustram cenas dos são-paulinos alinhados em campo ou em jogo desde a

primeira apresentação pública da história do Tricolor, em (quase) todas as partidas. Um grande

resgate histórico de personagens, fatos, títulos, símbolos e uniformes que formaram o que o São

Paulo é hoje.

Neste primeiro momento, são publicados seis volumes, referentes aos anos de 1930 a 1935 – a

primeira fase da existência do clube. O Arquivo Histórico do São Paulo espera completar, até o

centenário do Tricolor, em 2030, todas as edições anuais – com um pouco de sorte isso acaba antes,

até! Novos volumes serão publicados no Site de tempos em tempos. Fique de olho!

    

    

Clique nas imagens para baixar as edições em PDF (em média 10mb cada)

 

E você, que curte fotos de pôsteres de times são-paulinos, pode ajudar o Tricolor. Se possui ou

conhece alguma foto em melhor qualidade ou saiba indicar onde encontrar imagens para fechar

certas lacunas, entre em contato conosco! O Arquivo Histórico agradece e afirma que as

colaborações serão devidamente creditadas. O e-mail para correspondência é

michael.serra@saopaulofc.net.

E parabéns, São Paulo Futebol Clube, pelos 89 anos de existência!
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Sub-16 vence o Corinthians e vai à final
da Copa LNTS
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Os são-paulinos vencedores da Copa
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Veja Também:

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

O Morumbi na Abertura da Copa América 2019
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