
XX CAMPEONATO – TORNEIO ÂNGELO PATANE 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO DE 2011 
 

 
Como sempre uma “banda” para abrilhantar a festa. 

Linda não !! Quem ? a vocalista ? Nãããão, a foto projetada no telão. 

  
Os antepastos. O pessoal ia se servindo e sentando-se 

nas mesas. 

Os troféus (Pô, esperei 15 anos e justo agora o 

troféu é pequeninho) 

  
Pelo que fui informado, o da esquerda (foto da esquerda) continua na fila. E o da direita ( foto da direita) está 

entrando nela. 



  

 
Não me perguntem por que puseram essa plaquinha de reserva nesta mesa. 

Ao fundo, à direita, em frente ao Celsinho, está o Dr. Levin a quem agradecemos os serviços prestados. 

Bem no canto direito da foto, Patané, o homenageado do ano, puxando o saco dos campeões.  

  
Essa turma deu o que falar ao longo do Campeonato Serginho vê se toma vergonha, se espelha no 

Queiroz, e perde uns quilinhos 

 

Esta é uma dupla muito especial. Um é o pai, do qual 

ele herdou o dom do futebol e o outro é o filho, 

motivo que o trouxe ao Nosso Campeonato e onde 

mantém 100% de aproveitamento. Dois anos, dois 

títulos. Estes são o Amaro Sênior e o Amaro Júnior, 

pai e filho do Amaro. 

 

Detalhe: o Sr. Antonio Amaro jogou e foi fundador 

do verdadeiro MAC – Mooca Atlético Clube, que 

surgiu da fusão do “Meu Clube” com o “Mem de Sá” 

e que tinha sede social na Rua da Mooca, esquina da 

Rua Mem de Sá. Ele jogou, inclusive, com o pai e o 

tio do André Attivo.  

Turma 
Coccon 



  

  
Nas duas fotos, em primeiro plano, dois que retornaram ao Nosso Campeonato neste ano. Paulinho e 

Moscardo. Pessoal, o Mosca, normalmente, não tem essa cara sisuda e séria. É só conferir na Caricatura do 

Cairo 

  
Comendo e papeando Bebendo e papeando 

  
Villas, no dia da festa não deu, mas vou querer assistir o filme que você fez da final 

 

Tudo estava calmo e tranquilo, as crianças brincando 

sossegadas, até que alguém mandou abrir a 

champagne gigante .... 



 

 

  

 
É Campeão!!! É Campeão!!!                           Uh! Uh! Uh! Quebramos o Tabu 

  
Aqui, enche minha taça !! Tchim, Tchim !!! 

  
Cheers !!! 

  



 

  
A Camisa 14 do MAC (a do Lino) vai para o Memorial Patané. 

 No mais o pessoal circulava, papeava e se cumprimentava aguardando o início da premiação. 

  
Comissão discutindo o próximo campeonato Riva, entre as mulheres, inclusive a fotógrafa  

  
Bem no centro, outro que não consegue sair da fila O pessoal do Colégio 

  
Ulisses Até o Costa apareceu 



 

Bem, vamos à premiação. Primeiro as equipes Campeã do Torneio Consolação, 4ª Colocada, 3ª Colocada e 

Vice Campeã. 

 
Campeão do Torneio Consolação, mais conhecido como Latinha: 

C. A. FLOR DO BRAS, equipe do homenageado do ano ÂNGELO PATANÉ 

 
4º COLOCADO: 

7 DE SETEMBRO F. C. DA FREGUESIA DO Ó 

 



 
3º COLOCADO: 

NACIONAL DE VILA MARIANA 

 
VICE CAMPEÃO: A. A. PORTUGUESA DA VILA MARIANA 

Nota: O Celsinho faz parte desta equipe e, portanto, aparece na foto. Favor desconsiderá-lo das demais fotos 

apresentadas anteriormente ou na sequência onde ele é intruso, como o Marcos Arnaldo, nesta foto. 

 



Agora a Seleção de 2011: 

   
Goleiro: 

MARCELLO (MAC) 

Lateral Direito: 

JORGINHO (Nacional) 

Central: 

LUCIANO, representado pelo seu 

Coordenador Fattori (Periquitos) 

   
Quarto Zagueiro: 

SERGINHO TERRERI (7 de 

Setembro) 

Lateral Esquerdo: 

DONIZETI, representado p/ seu 

goleiro Marcelo (Paq. da Mooca) 

1º Volante: 

EDSON BALBUENO (MAC) 

   
2º Volante: 

IBERÊ (Portuguesa) 

Meia Direita “Canhoto”: 

AMARO, representado por seu 

pai e por seu filho (MAC) 

Meia Esquerda: 

MARCIO LEITE, representado 

pelo seu Coordenador Levino 

(Nacional) 



   

 

  
1º Atacante: 

ÂNGELO (Portuguesa) 

2º Atacante: 

ALEXANDRE HUERTAS (Portuguesa) 

 

 
A Seleção, agora reunida 

(Dá uma olhada na agachada do pai do Amaro. Nem o Ângelo consegue fazer igual. 

Se eu fizer isso com o meu joelho, não levanto mais). 

  

 



 

 

 
TRAVALINI, o melhor Coordenador (Esportivo), RENATO WERNECK, o Pai Novo Revelação 

(Periquitos); MARCELLO, o Goleiro Menos Vazado do Campeonato (MAC); e ÂNGELO, o artilheiro do 

Campeonato (Portuguesa) 

 

 

 

 
Uma homenagem ao Cartunista do Campeonato: CAIRO (Periquitos)  



 

 

E a grande campeã de 2011 que quebrou o tabu de 20 anos, sendo a primeira equipe a vencer o Torneio 

Início e o Campeonato no mesmo ano: MAC 

 

ÉHHHH, CAMPEÃO!!!!  ÉHHHH CAMPEÃO!!!!  

 
Fabinho, Silvio, Edgard, Edu, Lino (atrás do Edu), Clenilton, Marinézio, Nestor, Romarinho (atrás do 

Nestor), Marcello, Eloi, Ramos, Vallandro, André, Edson (atrás do André), Gibinha e Amaro (a caminho). 

 



 

 

 
Silvio, Lino, Edu, Marinézio, Fabinho, Marcello, Clenilton, Edgard, Vallandro, Ramos, André, Nestor, 

Romarinho (atrás do Nestor), Edson, Gibinha, Amaro (a caminho) e Eloi (que foi pegar a taça). 

 
Uh! Uh! Uh! QUEBRAMOS O TABÚ 



 
A Taça levantada pelo seu Capitão ELOI, sob os olhares do homenageado 

 

 
A Comissão (Luis Carlos, Marcos Arnaldo, Luis Alfredo, Tiba, Levin, Fogaça e André Attivo) 



 

Uma homenagem 

ao homenageado do ano: 

Ângelo Patané 

 

 

 

 
Agora, vamos ao Jantar, puxado pelo Lobão e sob a supervisão do Quintal e do Ulisses 

  
Na boquinha do hexacampeão A equipe campeã e a taça 

 



 

 

 
 

Edson, esposa e o Sr. Amaro 

 

 

A dupla de ataque do MAC 

  
 

Os “bebuns” 

 

  

 

  



A fila mais longa da festa: a da sobremesa 

 
Se observarem o Lobão puxava a fila do jantar. Nesta ele chegou atrasado. Está La no fim. 

  

Amaro, o homem do gol do título (chegou atrasado) 

 



Agora algumas fotos do fotógrafo que, finalmente, conseguiu ser Campeão após 15 anos de Campeonato. 

  
  

  
  

  
 

 

Bom pessoal era isso. 

Que todos tenham um FELIZ NATAL e um 2012 

MARAVILHOSO e até o XXI Campeonato de Futebol de Pais 

e Funcionários do Arqui – Copa dos Campeões do Arqui. 
 


