
  

 

 

Resumo da Grande Final  

Você por dentro de tudo o que acontece: 

Neste sábado (17/10), em uma manhã ensolarada, com um clima muito bom para o futebol e com a presença de 
jogadores e convidados, a bola rolou para a Grande Final do I Torneio Bancário Society de Clubes Paulistas.  
A partida foi realizada no Clube de Campo dos Bancários de Guaratinguetá. 

O futebol é mágico e proporciona um prazer imensurável para aqueles que veem no esporte também uma 
maneira de ter qualidade de vida e muita alegria. Felizmente tivemos um memorável Derbi entre Palmeiras e 
Corinthians, um dos maiores clássicos do nosso futebol nacional, onde os nossos atletas tiveram a sensação de 
vestir o manto de seu clube e defende-lo com corpo e alma; Foi isto que presenciamos neste sábado, um jogo 
emocionante, onde o Palmeiras como informado anteriormente após derrota junto ao Santos ainda na fase de 
classificação realmente veio com uma postura totalmente diferente e praticamente mandou na 1ª etapa, quase 
perfeita, colocando bola na trave do timão e abrindo o placar com o atacante Henriquy Vasques, 
desequilibrando o jogo a favor dos Palmeirenses, mas não se pode dar moleza em clássico, pois no finalzinho do 
1º Tempo após uma jogada trabalhada do Timão e um passe Cirúrgico do meia Marquinho para o Atacante  José 
Fernando o (Lico), o mesmo igualou o marcador, daí você imagina no que vinha para o segundo tempo... 

No Segundo tempo os dois times variavam entre ataques e contra-ataques, mas o timão com mais opção no 
banco de reservas foi variando e trocando os jogadores, já o Palmeiras que tinha apenas um jogador em seu 
banco de reservas ainda perdeu seu melhor jogador expulso, então o Coringão não perdeu tempo e foi pra cima, 
trabalhando as jogadas e fazendo blitz na marcação do Palmeiras na saída de bola, conseguiu virar a partida com 
o atacante Ronaldo fazendo de calcanhar o segundo gol para a alegria dos corintianos e em mais um ataque o 
meia Magnum recebeu na diagonal e chutou para ampliar a partida. Estava selada a derrota Palmeirense e a pá 
de Cal veio no finalzinho com mais um gol do atacante Ronaldo, que inclusive foi o Jogador Destaque da Final. 

Depois do jogo efetuamos as premiações com muita emoção e alegria. Parabéns a todos os atletas, a comissão 
organizadora do torneio e aos Diretores que estiveram juntos neste 1º evento que se repetirá em 2016, ainda 
mais estruturado, organizado e empolgante, pois defender seu time do coração não tem preço!!!  
Até 2016 Todos Juntos Somos mais!!! 

Campeão: Corinthians                                      Artilheiro: Claudio Zamboni – 06 Gols Palmeiras 
Vice Campeão: Palmeiras                                Melhor defesa: São Paulo – média 3,67 de gols 
3º Colocado: São Paulo                                    Atleta destaque da Final: Ronaldo Fonte – Corinthians 
4º Colocado: Santos 

Texto: Gilberto Gil 

Diretor de Esporte: Claudio Vasques 
Diretor de Comunicação: José Maria Guerra 
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