
 
                            Resenha da Final  

 
 

    

2º Torneio Bancário Society de Clubes paulistas 2017.   

                           Você Ligado! Por dentro de tudo o que acontece: 

                                                                                                                                                                                                                           
Neste sábado (11/11) pela manhã, na presença de Bancários e sócios, tivemos a grande Final do 2º Torneio 
Bancário Society de Clubes Paulistas 2017, onde todas as rodadas foram realizadas no Clube de Campo dos 
Bancários de Guaratinguetá. 

Estamos fazendo que com este Torneio se consolide para que ocorra sempre no 2º Semestre do ano; Já que no 1º 
Semestre fazemos a Copa Bancária que está há 23 anos, e é um Sucesso consolidado, sempre com a Participação 
de todos e o intuito deste torneio é trazer todos que gostam de futebol a jogar pelos seus times de Coração e 
agregar a amizade e fortalecer a união,  além de utilizar e desfrutar do Clube de Campo, trazendo toda a família.   

Em um dia nublado, e com várias pancadas de chuva, tivemos uma GRANDE  FINAL entre  Palmeiras e  São Paulo. Jogo este 
que não faltou emoção do início ao fim e logo que começou o jogo aos  (30 segundos),  após saída de bola o São Paulo  em 
seu 1º ataque e após um belo chute a bola bateu na trave e voltou nas  pernas do Zagueiro Palmeirense, morrendo nas redes 
e abrindo o placar, levando a torcida tricolor a loucura; Com o gol o Palmeira sentiu golpe e  no primeiro tempo o São Paulo 
praticamente controlou o jogo, mas sem efetividade nas conclusões, ficando a primeira etapa (SP1x0 PAL); Já no tempo 
complementar o Palmeira entrou com mais disposição e afim de não entregar o título ao Tricolor, e numa jogada efetuada 
pelo São Paulo onde quase fez o segundo gol, o Palmeira conseguiu um rápido contra-ataque empatar o jogo; O jogo seguiu 
equilibrado em todo segundo tempo, com várias jogadas de gols para ambas as equipes, mas o Palmeiras foi mais Feliz ... 
virou a partida, tomou o empate e novamente em um ataque mortal e com boa troca de passes, virou e ampliou o placar 
marcando o  3º  gol, decretando a Vitória e o Título da Copa Paulista, uma vez que o Torneio Passado havia perdido o Título 
para o Corinthians. 

Parabéns Palmeiras!!!! Campeão do 2ºTorneio Bancário Society de Clubes paulistas 2017.   

Campanha Invicta: 03 Jogos, 03 Vitórias, 23 Gols Pros, 03 Gols Contras  100% de Aproveitamento  

Artilheiro: Henriquy: Vasques  08 Gols  ( Palmeiras ) 

Goleiro menos Vazado: Aquila  03 Gols    ( Palmeiras )  

Jogador Destaque do Jogo : Jesus Ricardo Lourenço ( Goleiro - São Paulo )  

Depois do jogo, tivemos nossa tradicional linguiçada para encerrar o Torneio com a entrega das medalhas e troféus. 
Agradecemos ao Secretario de Esporte Sr. José Maria Guerra, que nos proporcionou mais um excelente evento realizado  em 
2017, aos diretores  Paulo Cordeiro, Carol e Gilberto e a colaboradora Juliana, e os demais diretores presentes, e que em 
2018 seja repleto de realizações aos nossos Bancários e associados. Valeu muitooo !!! Obrigado !   

                            

Muitos gols em mais uma rodada. Participe! E veja o Show de Bola! 

Todos os sábados a partir das 09:00h no Clube dos Bancários. 


