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CIRCULAR N° 051/2021/COMUNICAÇÃO 

Taubaté, 18 de novembro de 2021. 

Ref:. Dia Do Torcedor Do Futebol Amador De Taubaté 
 

Prezado Presidente,  

No dia que a LMFT comemora o seu aniversário, a partir desse ano também iremos comemorar o Dia do 
Torcedor(a) do Futebol de Taubaté. Aquela pessoa que tem em seu coração um time amador, que torce, 
vibra, xinga, são muitos sentimentos. Conheça alguns tipos de torcedores e você torcedor taubateano, qual 
é? Esse ano as comemorações serão somente nas redes sociais, mas em 2022 teremos um evento 
especial para esse dia. 

Torcedor de futebol 

Um torcedor no futebol é uma pessoa que aprecia e torce para um determinado clube ou seleção nacional 
de futebol, podendo ser um torcedor normal ou organizado. No futebol, os fãs do esporte são mais 
numerosos devido à popularidade e condições: estádios ao ar livre com capacidade para dezenas de 
milhares de pessoas e uma grande liberdade de expressão (ao contrário de esportes como tênis, em que a 
concentração de jogadores requer que o público seja silencioso). 

Por que se chama torcedor? 

Segundo o professor Ari Riboldi, autor do livro Cabeça-de-bagre- termos, expressões e gírias do futebol, o 
termo "torcedor" é oriundo do latim, do verbo "torquere", que tem o significado original de torcer, desvirtuar, 
distorcer, adulterar, tornar, virar, torturar e atormentar. 

O que é um torcedor fanático? 

Ele não perde um jogo, não tolera que falem mal do seu time e até coleciona tudo quanto é tipo de 
bugiganga com a sua marca, sejam camisas, chaveiros, canecas, bandeiras, etc… 

O que é ser torcedor raiz? 

Torcedor Raiz não significa ser antigo, não necessariamente, o torcedor Raiz é aquele que torce pelo time, 
que acredita sempre, que defende o time, que apoia principal nas horas mais difíceis, torcedor Raiz não fica 
falando mal dos jogadores mal do time... 

O que é ser torcedor modinha? 

Só aparece quando o time ganha. 

Enfim, são tantos tipos de torcedores e torcedoras, mas cada um com o seu jeito de torcer e tem que ser 
respeitado. A LMFT com muito orgulho parabeniza a todos pelo seu dia. 

_______________________________ 
Diego Rodrigo Neves Magalhães 

Presidente 

mailto:comunicacao@ligataubate.com.br
mailto:presidente@ligataubate.com.br

