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Vamos São Paulo, Vamos ser Campeão!

Nascido para Vencer narra a trajetória do mais jovem clube dentre os grandes do Brasil e já recordista dos
principais títulos nacionais e internacionais disputados por equipes do país. O título não poderia ser outro mesmo

Até os anos 1940, torcedores diziam que na disputa do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Corinthians, se jogasse uma moeda
para o alto e desse cara, ganharia um, e se desse coroa, ganharia o outro. Para o São Paulo ganhar, a moeda teria que cair em pé.

Em 1943, a moeda caiu em pé e não parou mais. Daí pra frente, o
São Paulo conquistou praticamente tudo o que disputou. Hoje é o
único clube brasileiro a ter três Libertadores, três Mundiais e seis
Brasileiros, as três competições mais importantes para equipes do
país.

Essa e outras histórias sobre aquele que talvez seja o maior
vencedor do futebol brasileiro podem ser conferidas na coleção de
estreia do selo “Paixão entre Linhas”, da Editora Leitura. São três
livros, de gêneros diferentes, que vão preservar a memória gloriosa
do clube do Morumbi e transmiti-la a futuras gerações.

No livro-memória , dos jornalistas Luis
Augusto Simon, mais conhecido como , e Marcelo Prado,
toda a trajetória do Tricolor é narrada em detalhes, fruto de extensa
pesquisa. Os bastidores da fundação do São Paulo, oriundo da fusão
de outros clubes em dificuldades para sobreviver, a contratação do
craque Leônidas da Silva em uma época em que a equipe ainda
tentava afirma-se no cenário do futebol nacional, a construção do
Morumbi em um período sem títulos. Essas são apenas algumas histórias contadas pela obra.

E, obviamente, os principais títulos nacionais e internacionais do São Paulo também têm lugar de destaque no livro, o qual ainda conta
com perfis de ídolos como Rogério Ceni, Roberto Dias, Müller, Careca, Raí e entrevistas com nomes importantes para o time como
Marco Aurélio Cunha, Laudo Natel, além de Diego Lugano e Kaká.

Esses títulos e ídolos também estão presentes em , um verdadeiro guia no formato de bolso com tudo o que o
são-paulino precisa saber sobre a história do Tricolor. Organizado pelo jornalista Thiago Braga, o livro traz de maneira concisa e de
fácil leitura detalhes sobre o patrimônio do clube, seus símbolos, o hino, evolução da torcida, atletas que mais defenderam as cores da
equipe, fichas técnica de partidas inesquecíveis, maiores artilheiros, treinadores, presidentes, curiosidades e muitos outros dados.

Já é um livro em quadrinhos destinado ao público infanto-juvenil. Escrito por Eduardo de Ávila e
ilustrado por Nilson Bispo de Jesus, a obra mostra a devoção que um grupo de jovens são-paulinos tem pelo time que estão
aprendendo a amar. De maneira leve e saborosa, toda a história do São Paulo é contada para as crianças, reforçando a importância
dos laços de amizade e a união que o futebol traz.
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O Time do Meu Coração

Dentre os grandes, és o primeiro!

Entrevista com Luis Augusto Simon e Marcelo Prado, autores do livro Nascido para Vencer

O que faz do São Paulo um clube diferente de todos os outros? Por que o torcedor do Tricolor deve ter orgulho de seu
clube?

Cite um jogo inesquecível na trajetória do São Paulo.

Quais os maiores ídolos da história do clube?

O São Paulo é o mais novo entre todos os grandes do Brasil. E é o mais vitorioso, com títulos nacionais e internacionais. Também é o
clube com maior patrimônio.

Finais do Mundial Interclubes, contra Barcelona (92), Milan (93) e Liverpool (2005).

Rogério Ceni, Raí, Pedro Rocha, Roberto Dias, Lugano...
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Entrevista com Luis Augusto Simon e Marcelo Prado, autores do livro Nascido para Vencer

No processo de elaboração do livro, houve alguma informação sobre o clube que o surpreendeu?

Qual o episódio mais curioso da história do São Paulo?

Para terminar, o que acha da dobradinha entre futebol e literatura?

Sim, a excelência do time na década de 40. Uma verdadeira máquina, com contratações ousadas como as de Leônidas, Sastre e Negri.

Até 1940, os títulos paulistas eram divididos entre Corinthians e Palmeiras. Diziam que bastava jogar uma moeda para o alto. Se desse
cara, ganharia um. Se desse coroa, ganharia outro. Para o São Paulo ganhar, a moeda teria de cair em pé. Depois do primeiro título em
43, a torcida comemorou com carros alegóricos, com uma moeda em pé.

Acho essencial para se entender o país. E tentar explicar esse cara muito louco, chamado brasileiro.
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