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1912 

No dia 12 de abril, o clube é fundado, em reunião na sede do Clube Concórdia, no 

Centro. Durante a assembleia, cogitaram-se vários nomes (Concórdia, África, Brasil 

Atlético), mas prevaleceu Santos Foot-Ball Club. 

No dia 23 de junho, acontece o primeiro jogo-treino: o Santos ganha do Thereza Team 

por 2 a 1, com gols de Anacleto Ferramenta e Geraule Ribeiro. 

O primeiro jogo oficial acontece em 15 de setembro: 3 a 0 sobre o Athletic Club (Clube 

dos Ingleses). O primeiro gol oficial da história do clube é marcado por Arnaldo 

Silveira. 

 

1913 

Inicialmente, o Santos era tricolor (branco e azul, com frisos dourados). Mas os 

dirigentes tinham dificuldades para confeccionar uniformes nestas cores. Então, no dia 

31 de março, por sugestão do sócio Paulo Peluccio, o time passou a jogar de calção 

branco e camisa com listras pretas e brancas. 

No dia 22 de junho, o time santista conquistou sua primeira vitória em uma competição: 

6 a 3 contra o Corinthians no Parque Antárctica (atual Palestra Itália). 

 

1915 

A partir deste ano, o nome oficial passou a ser Santos Futebol Clube. 

 

1916 

No dia 12 de outubro, é inaugurada a praça de esportes da Vila Belmiro. 

O primeiro jogo na Vila Belmiro aconteceu dia 22 de outubro: vitória de 2 a 1 sobre o 

Ypiranga, com gols de Adolfo Millon Júnior e Jarbas. 

 

1920 

Araken Patusca estreia no time, com 15 anos. Filho do presidente na época, Sizino 

Patusca, foi para a Vila Belmiro ver o amistoso contra o Jundiaí, mas acabou entrando 

no lugar de um jogador que havia passado mal, instantes antes da partida. O jogo 

terminou 5 a 5, com quatro gols de Araken. Notável pelo futebol rápido e elegante, ele 

foi três vezes vice-campeão paulista (1927, 1928 e 1929). Só foi campeão em 1935, em 

final contra o Corinthians, vencida por 2 a 0. Foi o único jogador paulista a defender a 

seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1930, no Uruguai. 

 

1920 

A maior goleada sofrida pelo Santos foi para o Corinthians, no dia 4 de julho. A partida, 

marcada por uma arbitragem para lá de polêmica de Eduardo Taurisano, terminou aos 

21 minutos do segundo tempo com o placar de 11 a 0, com sete jogadores santistas 

expulsos. 

1925 

O escudo atual, mas sem as estrelas, que simbolizam os dois títulos mundiais, começou 

a ser usado. 
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Um jogo inusitado: de um lado, uma equipe com jogadores do Palestra Itália e do Sírio. 

Do outro, um combinado com atletas do Santos e do... Corinthians. Não podia dar certo: 

os alvinegros perderam por 3 a 2. Os gols foram marcados por jogadores do Santos e 

um dos gols sofridos foi contra. Feito, lógico, por um corinthiano, no 2º tempo da 

prorrogação.  

O placar mais elástico imposto pelo Santos foi 12 a 1, e ocorreu em duas oportunidades: 

em 3 de maio, contra o Ypiranga, e em 19/11/1959, contra a Ponte Preta. 

 

1927 

Em maio, o time fez sua primeira grande excursão. Na Bahia. Foram cinco partidas, que 

eram acompanhadas em Santos por alto-falantes. 

Neste ano, o time fez 100 gols em 16 jogos (media de 6,25 por partida). A linha de 

ataque era formada por Patusca, Siriri, Camarão, Feitiço e Evangelista. Foram várias 

goleadas: Barra Funda (11 a 2), Alpargatas (9 a 3), República (10 a 2), Guarani (10 a 1) 

e Corinthians (8 a 3). Mas o time ficou com o vice-campeonato, perdendo para o 

Palestra por 3 a 2, na Vila Belmiro. Por não conquistado o título, apesar do 

desempenho, o Santos passou a ser chamado por jornalistas de “time campeão da 

técnica e disciplina”. 

 

1928 

No dia 10 de junho, ao perder por 1 a 0 para o Guarani, o Santos teve quebrada a maior 

série de invencibilidade de sua história. Foram 26 jogos (25 vitórias e um empate), 

desde 21 de abril de 1927. 

 

1932 

No dia 8 de maio, o Santos aplicou a sua maior goleada sobre o Corinthians, 7 a 1, na 

Vila Belmiro. Os gols do Santos foram de Feitiço (3), Renato (2), Logu e Victor. 

Staffen marcou para o Corinthians. 

 

1933 

No dia 13 de março, faleceu Urbano Caldeira, que foi goleiro, treinador e um abnegado 

pelo clube (chegava a até mesmo aparar a grama do campo. Em homenagem, a praça de 

esportes passou a receber o nome dele. 

 

1935 

O maior jejum de títulos foi quebrado neste ano. Após 23 anos de existência, o time 

conquistou o Paulista. Sobre o Corinthians, claro. O time teve o melhor ataque do 

torneio (32 gols).O clube passa a ser chamado de Peixe após responder a provocações 

de são-paulinos na Vila. “Peixeiro sim, com muita honra”, diziam os torcedores. 

 

1941 

No dia 20 de maio, estreia Antoninho Fernandes, "o Arquiteto da Bola". Vitória por 10 

a 3 sobre o Coritiba. 
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1945 

Athié Jorge Coury assume seu primeiro mandato como presidente do clube. 

Permaneceu no cargo 26 anos. Antes de ser dirigente, foi goleiro do clube por oito 

temporadas (1927 a 1934), tendo disputado 171 jogos oficiais e sofrido 289 gols. 

 

1951 

Agenor Gomes, o Manga, foi o goleiro que mais atuou com a camisa do santos (404 

partidas). Sua estreia ocorreu dia 30 de setembro (o Santos perdeu por 2 a 1 para 

Portuguesa de Desportos. Faleceu no dia de Natal de 2003. 

 

1954 

O primeiro jogo sob o comando de Lula, o treinador mais vitorioso do Santos, ocorreu 

no dia 5 de junho. Vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo.  

 

1955 

A conquista do Paulistão de 1955, após duas décadas sem o título, inspirou  Mangeri 

Neto e Mangeri Sobrinho a compor o hino aclamado pelas arquibancadas, o “Leão do 

Mar” (Agora quem dá bola é o Santos/O Santos é o novo campeão/ Glorioso alvinegro 

praiano/ Campeão absoluto desse ano...) 

1956 
No dia 8 de agosto, Pelé chega ao Santos. 

No dia 7 de setembro, Pelé marca seu primeiro gol pelo Santos, na vitória de 7 a 1, 

sobre o Corinthians de Santo André, no goleiro Zaluar Torres Rodrigues. 

Neste ano, Pelé conquistou seu primeiro título pelo time (campeão da Taça Gazeta 

Esportiva), em 24 jogos invicto. 

 

1957 
Em julho, Carlos Henrique Roma compôs o hino oficial do clube. (“Sou alvinegro da 

Vila Belmiro/O Santos vive no meu coração/É o motivo de todo o meu riso/De minhas 

lágrimas e emoção...”) 

 

1958 
No dia 6 de março, ocorreu o que muitos consideram o jogo mais emocionante da 

história do futebol: vitória de 7 a 6 sobre o Palmeiras, em partida válida pelo Torneio 

Rio-São Paulo. Após estar perdendo por 5 a 2, o Palmeiras virou para 6 a 5. Mas Pepe 

empatou aos 38 do segundo tempo e fez o gol decisivo, aos 41 da etapa final. Diz a 

lenda que várias pessoas morreram do coração (literalmente) por causa da partida. O 

jogo ficou conhecido como o “Clássico da saudade” 

Em sua partida de estreia, Coutinho fez um dos gols da vitória do Santos FC contra o 

Sírio Libanês FC (Goiânia), 7 a 1, no dia 17 de maio de 1958, na capital Goiana. A 

renda da partida: Cr$ 120.000,00. 

 
1959 
No dia 2 de agosto, na vitória por 4 a 2 sobre o Juventus, na Rua Javari, Pelé marca o 

que ele considera o gol mais bonito de sua carreira. Ele deu quatro chapéus (o último no 
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goleiro) e mandou para as redes de cabeça.  
 
1961 
Na vitória sobre o Fluminense por 3 a 1, no dia 5 de março, Pelé marca o “gol mais 

bonito da história do Maracanã”. Pelé driblou seis adversários, o goleiro e marcou, 

depois de correr cerca de 70 metros. A beleza da jogada rendeu uma homenagem e fez 

surgir a expressão "gol de placa". 

No dia 13 de junho, o Santos jogava contra o Racing de Paris. Após a marcação de uma 

falta quase no meio do campo, a própria torcida do time francês gritava: “Pepê! Pepê!”, 

apesar de Pelé estar em campo. Pepe mandou um petardo, marcando o seu segundo gol 

na vitória de 5 a 4. Os franceses passaram a chamá-lo de “Le Canon”. E Pepe 

imortalizou-se como “o Canhão da Vila”. 

 

1962 

Na Copa do Mundo, no Chile, o time da Vila Belmiro cedeu sete jogadores para que a 

seleção: Gilmar (goleiro), Mauro Ramos (zagueiro), Zito (volante), Mengálvio (meia), 

Coutinho (atacante), Pelé (atacante) e Pepe (atacante). 

Após uma vitória apertada no Maracanã (3 a 2), o Santos disputou a partida decisiva 

contra o Benfica no dia 11 de outubro, em Lisboa. O time de Pelé, Coutinho, Pepe, 

Dorval, Mengálvio e companhia venceu por 5 a 2 e conquistou o primeiro Mundial 

Interclubes. 

 

1963 

Após perder o jogo de ida na Itália, o time conquistou o Mundial de clubes, vencendo o 

Milan por 4 a 2 no Maracanã, no dia 14 de novembro. Foi o recorde de público em jogo 

do Santos (132.728 espectadores). 

 

1964 
No dia 20 de setembro, foi registrado o recorde de público da Vila Belmiro: 32.989 

espectadores. O Santos X Corinthians não foi terminou porque parte das arquibancadas 

caiu, devido à superlotação. 

No jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 21 de novembro, Pelé marca oito 

gols, na vitória de 11 a 0. 

 
1965 

No dia 7 de setembro, o Santos venceu o Palmeiras por 5 a 0 na final do Paulistão e 

ganhou a Bola de Ouro, considerado o troféus mais caro do futebol brasileiro. Na época, 

sua confecção custou 50 milhões de cruzeiros. Em função do Centenário do Santos, ela 

está em exposição no Memorial das Conquistas, mas normalmente ela fica no cofre do 

clube. 

 
1966 
Em 9 de janeiro, o Ataque dos Sonhos (Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe) fez 

sua última partida junto. O Santos ganhou de 7 a 1 do Stad Club Abidjan, da Costa do 

Marfim, em partida na África, com gols de Pelé (2), Coutinho (2), Pepe (2) e Lima. O 

quinteto jogou junto em 97 partidas (68 vitórias, 11 empates e 18 derrotas). Marcaram 

314 gols. 
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No Torneio Rio-São Paulo deste ano, o Santos comemorou por ter impedido seu maior 

rival de ter conquistado o título. Sem Pelé e com Coutinho e Mengálvio expulsos, o 

time empatou com o Corinthians, com Garrincha em campo, em 0 a 0. O resultado fez 

com que os quatro times fossem declarados campeões (Santos, Corinthians, Botafogo e 

Vasco), todos empatados com 11 pontos. 

 
1968 

Em um amistoso contra a seleção olímpica da Colômbia, o juiz Guillermo Velásquez 

expulsou Pelé, ainda no primeiro tempo. Devido ao protesto da torcida, o árbitro “pediu 

para sair” e foi substituído pelo auxiliar, Omar Delgado Piedrahita, que não teve 

dúvidas: chamou Pelé de volta e deu prosseguimento à partida. 

 
1969 
Em excursão pela África, em fevereiro daquele ano, o Santos fez com que duas guerras 

civis fossem interrompidas, uma no Congo e outra na Nigéria. Após as partidas, as 

matanças recomeçaram. 

No dia 19 de novembro de 1969, contra o Vasco, no Maracanã, Pelé marcou seu 

milésimo gol, em pênalti que o goleiro Andrada não conseguiu defender. Dias antes, em 

partida em Salvador, um zagueiro do Bahia foi vaiado pela própria torcida por ter 

evitado o que seria o gol 1000 do Rei do Futebol. 

No dia 28 de janeiro, na vitória do Santos sobre o Transvaal (Suriname) por 4 a 1, Pelé 

fez o milésimo jogo de sua carreira. 

No dia 5 de julho, contra o Toronto Metros (Canadá), 4 a 2, Pelé marcou o milésimo gol 

com a camisa do Santos. 

 
1972 

O zagueiro Ramos Delgado foi o estrangeiro que mais vezes atuou pelo Santos: foram 

364 partidas (1967-1972). 

No dia 28 de agosto, José Oswaldo Marcelino, o Negrelli, estreava nos Jogos Olímpicos 

de Munique, integrando a equipe de vôlei. A convocação do atleta do Santos FC foi 

apenas a demonstração do poder que o clube tinha na modalidade. De 1938 a 1982, o 

clube conquistou 122 títulos, entre eles o brasileiro de 1967, o sul-americano de clubes 

campeões de 1968, o tricampeonato estadual de 1970, o bicampeonato paulista e o 

internacional de 1975. 

 
1973 

Na final do Paulistão, o juiz Armando Marques errou a contagem da disputa por pênaltis 

e encerrou antes da hora: o Santos vencia por 2 a 0, mas a Portuguesa ainda tinha duas 

cobranças (apesar de Pelé ainda não ter feito a sua). A lambança do árbitro fez com que 

o título fosse dividido entre as duas equipes. 

No campeonato paulista deste ano, Pelé foi o artilheiro, pela 11ª vez (1957, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 69 e 73), recorde que provavelmente nunca será quebrado. 

 

1974 

2 de outubro, Vila Belmiro, Santos e Ponte Preta. Aos 22 minutos do primeiro tempo, 

no círculo central, Pelé pede a bola. Em vez de matar no peito, pega-a com as mãos e se 

ajoelha no gramado. O ato marca a sua despedida do Santos, após 1.116 jogos e 1.091 

gols. O jogo continuou com Gílson (quem?) no lugar de Pelé. 
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1978 
Pita, Juari, Nilton Batata, Aílton Lira e os demais Meninos da Vila começaram o 

Paulistão desacreditados, mas foram empolgando a torcida ao longo da competição e 

acabaram conquistando o título, pela melhor campanha. O artilheiro do torneio foi 

Juary, com 29 gols. 

 

1980 
No dia 22 de agosto, Pita, o camisa 10 do Santos, foi convocado pela primeira vez para 

a seleção brasileira. Em sua passagem pelo Santos (1976-1984), o meia fez 412 partidas. 

 
1983 

No Paulistão daquele ano, o Santos vencia o Palmeiras por 2 a 1, até que, aos 47 

minutos do segundo tempo, o palmeirense Jorginho chuta. A bola, que iria para fora, 

bate no árbitro José de Assis Aragão e entra no gol do Santos. Reclamação geral dos 

santistas, mas o gol é validado. 

 

1984 

Na vitória do Santos sobre o América de Rio Preto por 2 a 0, no dia 14 de julho, na Vila 

Belmiro, o goleiro Rodolfo Rodrigues fez uma série de cinco defesas inacreditáveis. 

Pelo feito, foi homenageado em 18 de junho de 2010, pela Defesa de Placa. 

Mesmo com a vantagem de jogar pelo empate, o Santos venceu o Corinthians em 2 de 

dezembro, por 1 a 0, gol de Serginho Chulapa, e conquistou o Paulistão, numa partida 

no Morumbi, lotado por mais de 100  

mil torcedores. 

 
1986 
O “xerife” Dunga, que depois seria técnico da seleção na Copa de 2010, fez sua 

primeira partida com a camisa do Santos no dia 23 de fevereiro. 

 

1988 

Já em fim de carreira, o “doutor” Sócrates estreou com a camisa do Santos no dia 29 de 

novembro, na vitória de 4 a 2 sobre o CA Cerro (Uruguai). 
 

1989 

No dia 29 de agosto, o Santos foi o primeiro clube do mundo a atingir a marca de 4.000 

jogos, em partida contra o Fosham F.T. da China. 
 

1995 

Maradona foi sondado por Pelé (!) para jogar no Santos, mas recusou. O próprio Pelé 

confirmou o convite, no programa “La noche del Diez”, que Maradona apresentava, na 

TV Argentina. 

Após perder o jogo de ida, no Maracanã, por 4 a 1, de virada, o Santos venceu o 

Fluminense por 5 a 2, no Pacaembu, pela semifinal do Brasileirão. O time, comandado 

por Giovanni, acabou perdendo a final para o Botafogo, em partida em que Tulio fez um 

gol em posição de impedimento e gol de Camanducaia foi anulado. 
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1997 

O Santos supera o Flamengo na final, no dia 5 de fevereiro, e conquista o torneio Rio-

São Paulo. 
 

1998 

Em 21 de outubro, o Santos conquistou a Copa Conmebol, vencendo o Rosário Central 

(Argentina) na final, por 1 a 0 (gol de Claudiomiro). Foi o único título expressivo 

conquistado pelo clube entre 1984 (Paulistão) e 2002 (Brasileiro). Em 3 de junho de 

1990, o time ganhou a enigmática Supercopa Americana, organizada para popularizar o 

futebol em Taiwan. 
 

1999 
Pelé voltou a trabalhar no Santos no dia 21 de janeiro. Desta vez, como coordenador das 

categorias de base. Entre as promessas da época, Robinho, então com 15 anos. 
 
 

2002 

Em 24 de março de 2002, Robson de Souza, o Robinho, fez sua primeira partida como 

profissional. Foi em partida contra o Guarani, pelo Torneio Rio-São Paulo, quando 

entrou no lugar de Robert. 

No dia 5 de setembro, contra o Vitória (BA), Robinho fez seu primeiro gol na Vila 

Belmiro. O Santos venceu por 3 a 0. 

15 de dezembro, final de Brasileirão. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Robinho 

avança sobre o lateral corinthiano Rogério dando várias “pedaladas”, até entrar na 

grande área e sofrer pênalti. Ele mesmo cobrou, abrindo o caminho para a vitória de 3 a 

2. 

 

2003 

A derrota no primeiro jogo, em Buenos Aires, por 2 a 1 não desanimou a torcida nem os 

jogadores. Mas a partida no Morumbi, no dia 2 de junho, terminou com a vitória 

incontestável do Boca Júniors (3 a 1), que, pela quinta vez, conquistou a Libertadores da 

América. 

Fotos, vídeos, trófeus, camisas e diversos outros objetos que marcaram a trajetória do 

time estão reunidos no Memorial das Conquistas, uma espaço de 300 m², na Vila 

Belmiro, inaugurado no dia 17 de no novembro. 
 

2005 

No Campeonato Brasileiro de 2005, o Santos ganhou por 4 a 2 do Corinthians, no dia 

31 de julho. Mas o jogo foi anulado, porque o juiz Edilson Pereira de Carvalho estava 

envolvido na Máfia do Apito. O confronto foi remarcado para 13 de outubro, e o Santos 

perdeu, por 3 a 2. Mas pior mesmo foi, no segundo turno, no dia 6 de novembro, o 

Santos perder por 7 a 1, no Pacaembu. 

 

2006 

Fim de jejum de 21 anos sem título paulista, obtendo 43 pontos em 19 jogos, um ponto 

a mais do que o vice-campeão São Paulo. Integravam a equipe comandada por 

Wanderlei Luxemburgo, Maldonado, Cléber Santana, Rodrigo Tabata e Geílson. O 

campeão alvinegro se destacou pela defesa menos vazada. 
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2008 
Em 20 de janeiro, com gol do meia Jorginho, o Santos tornou-se a primeira equipe na 

história do futebol a alcançar a marca de 10 mil gols. 

 

2009 

Neymar estreou aos 17 anos no time profissional do Santos em 7 de março de 2009, 

contra o Oeste, de Itápolis, no Pacaembu. 

Neymar marcou o primeiro gol da carreira em 15 de março de 2009, contra o Mogi 

Mirim, no Pacaembu, partida vencida pelo Santos por 3x0 e válida pelo Campeonato 

Paulista. 

Em 16 de setembro, a jogadora Marta fez sua estreia com a camisa do Santos, em 

amistoso contra o Comercial em Campo Grande.  

A maior goleada da história da Vila Belmiro. 12 a 0, contra o Enforma (Bolívia), válida 

pela Libertadores da América de Futebol Feminino. No dia 6 de outubro. Gols de 

Cristiane (5), Érika (3) e Maurine, Marta, Dani e Thaís. 
  

2010 

Em 7 de fevereiro, Robinho volta a vestir a camisa do Santos, na partida contra o São 

Paulo, na Vila Belmiro. 

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Vitória, no estádio do Barradão (Salvador), o Santos 

conquistou em 4 de agosto a Copa do Brasil, título inédito na história do clube. Na 

primeira partida da final, na Vila Belmiro, o time havia ganho por 2 a 0. Durante a 

competição, a equipe de Neymar, Robinho e Ganso impôs goleadas por 10 a 0, sobre o 

Naviraiense (Mato Grosso do Sul), e 8 a 2 sobre o Guarani. 

Em sua segunda passagem pelo Santos, Robinho foi convocado para defender a Seleção 

Brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Assim, depois de 36 anos, o 

Santos FC voltou a ter um jogador de seu elenco convocado para o torneio. 

No dia 30 de novembro, Falcão, o maior jogador brasileiro de futsal, assinou com o 

Santos contrato de dois anos. 

No dia 22 de dezembro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu as 

conquistas da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, disputados de 1959 a 

1970, como títulos brasileiros. Com isso, o Santos passou a ser hexacampeão brasileiro 

e Pelé o único jogador a ganhar o torneio seis vezes. 

 

2011 

Em 9 de janeiro, as chamadas Sereias da Vila conquistaram o Torneio Internacional 

Interclubes de Futebol Feminino. Outras conquistas da equipe feminina do Santos foram 

a Libertadores (2009 e 2010), Copa Mercosul (2006), Copa do Brasil (2008 e 2009), 

Liga Nacional (2007), Paulista (2007, 2009, 2010 e 2011). 

No dia 30 de janeiro, no jogo em que o Santos venceu o Juventus por 5 a 1, na Arena 

Barueri, a atacante Marta, eleita a melhor jogadora do mundo por três vezes, fez um 

inesquecível. 

No dia 21 de março, Falcão fez dois gols chutando do campo de defesa, na vitória por 5 

a 2 sobre o Carlos Barbosa (RS). Nas arquibancadas do ginásio estavam Neymar e 

Elano. 

De modo inédito, o apresentador Jô Soares recebeu em seu programa o time inteiro do 

Santos, no dia 5 de abril. O presidente do clube, Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, achou 

que o convite para a participação, feita pelo próprio Jô Soares por telefone, se tratava de 

um trote, pois era 1º de abril. “E aqui é o Chico Anysio”, respondeu. 
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O artista plástico Paulo Consentino iniciou no dia 14 de abril a pintura de um extenso 

mural nas paredes externas do Centro de Treinamento, com 2.811 metros quadrados. 

Com gol de Ganso, aos 38 minutos do primeiro tempo, na Vila Belmiro, o Santos 

venceu o América do México, pelas oitava de final. Na partida de volta, na Cidade do 

México, o time segurou o empate sem gols e, com isso, foi o único time brasileiro a 

seguir na Libertadores da América. 

Foi uma vitória convincente (2 a 1) sobre o Peñarol, no dia 22 de junho, que garantiu ao 

Santos a terceira Libertadores da América e o direito de disputar o Mundial de Clubes, 

no Japão, contra o Barcelona. 

No dia 7 de julho, na Vila Belmiro, Neymar fez um gol que foi eleito o mais bonito do 

ano pela Fifa (prêmio Puskas). A partida foi vencida pelo Flamengo, por 5 a 4, com 

atuação memorável de Ronaldinho Gaúcho. 

Pelé assinou um contrato com o Santos FC no dia 23 de novembro para uma espécie de 

embaixador do clube. O principal objetivo é conquistar torcedores e conquistar 100 mil 

sócios até 2013. 

No dia 18 de dezembro, o Santos não viu a cor da bola na partida contra o Barcelona, 

em Nagoya (Japão) e foi derrotado por 4x0, com dois gols de Messi, um de Xavi e outro 

de Fabregas. 

 

2012 

No dia 3 de janeiro, a diretoria do Santos anunciou o fim das equipe de futebol feminino 

e de futsal masculino, alegando falta de interesse de emissoras de TV em transmitir 

jogos e dificuldade em obter patrocinadores. 

No dia 6 de abril estreou o filme “Santos, 100 anos de futebol arte”, dirigido por Lina 

Chamie. 

No dia 9 de abril, o escritor Odir Cunha lançou no livro “100 anos de futebol arte”. 

No dia 10 de abril, o Congresso Nacional fez sessão solene em homenagem ao 

Centenário e a fotógrafa Isabel Carvalhes inaugurou exposição sobre o making-off da 

produção do mural do artista plástico Paulo Consentino no CT Rei Pelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal da Orla 

 


