
  

 

Resumo da 3ª e última rodada do Quadrangular 

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Neste sábado (03/10) numa manhã com pouco sol e um clima muito bom para o futebol, com a presença de 
jogadores e convidados, a bola rolou para 3ª e última Rodada do quadrangular do I Torneio Bancário Society de 
Clubes Paulistas. As partidas foram realizadas no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá. 

Na primeira partida da 3ª Rodada do I Torneio Bancário Society de Clubes Paulista, as equipes/clubes  do Santos 
e do Palmeiras fizeram um jogo para cumprir tabela, visto que a equipe palmeirense já tinha garantido sua vaga 
para a decisão e poupou alguns atletas para final, entretanto a equipe do Santos veio praticamente completa e 
apesar de estar novamente sem banco de reserva, mas com um melhor entrosamento quis terminar sua fase no 
torneio de maneira honrosa e não tomou conhecimento, atropelou a equipe do Palmeiras goleando por 6 x 2. 
Mesmo com a derrota expressiva o Palmeiras se mantém concentrado para decisão que será no dia 17/10 às 
09:45hs onde promete uma equipe totalmente diferente e com outra postura para levantar a Taça!!!  

Logo em seguida, a segunda e última partida da 3ª Rodada foi entre as equipes/Clubes do São Paulo contra o  
Corinthians onde o Tricolor só precisava do empate para garantir a sua vaga na decisão contra o Palmeiras; e não 
é que a proposta do São Paulo estava dando certa, o time começou bem até os 15  minutos do 1º tempo, 
inclusive colocando uma bola na trave quando o jogo ainda  estava 0x0, mas do outro lado estava o timão , o 
coringão que reforçou a equipe, soube ter paciência, foi se aventurando, abrindo e aproveitando espaços 
deixado pelo  time tricolor e logo abriu o placar. Logo em seguida fez o segundo e o finalzinho do 1º tempo fez o 
terceiro. Na segunda etapa o São Paulo que precisava apenas de um empate se lançou com tudo ao ataque e 
sem muita eficiência, expôs ainda mais a marcação, deixando o Corinthians aproveitar os contra ataques e 
fazendo mais 3 gols. No fim o Tricolor ainda conseguiu fazer o seu gol de honra de pênalti, mas já era tarde 
estava selada a eliminação e a classificação do Corinthians para a final. Final de partida Corinthians 6x1 SP. 

Agora se preparem, pois haverá a 1ª FINAL do Torneio e será justamente entre os Clubes com maior Rivalidade! 

É isso mesmo, O DÉRBI DE PALMEIRAS X CORINTHIANS.   
DIA 17/10 ás 09:45HS -  Clássico dos Clássicos !!!!!!!!!!!! 

PS.: a Premiação será no Bar do Clube com muita Cerveja Gelada e Espetinhos com preços bem camaradas e 
Atendimento Padrão FIFA!!! 

Tragam seus familiares para compartilharem uma manhã entre amigos, pois a rivalidade é sadia e fica apenas 
dentro de campo. Depois é só Alegria!!! 

Durante e depois dos jogos estamos no bar, com Espetinhos muito bem assados pelo nosso amigo Luis Carlos 
(Chegado) e pelo Paulo Cordeiro e também com a Geladíssima e famosa Cerveja ¨GORDUCHINHA¨.   
 
Muitos gols em mais uma rodada.  
Participe! E veja o Show de Bola! 
Sábado 17/10  a partir das 09:45hs no Clube dos Bancários.  
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