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O aniversário do maior artilheiro do São Paulo
Serginho Chulapa, o homem-gol do Tricolor, completa 58 anos.
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Por Site Oficial/saopaulofc.net

Foram 242 vezes que a torcida gritou "gol" por causa de Serginho Chulapa. O atacante, implacável

contra as zagas adversárias, fez história no São Paulo devido aos gols importantíssimos que fez.

Além disso, o jogador tem muita história pra contar. Recentemente, inclusive, publicou biografia

oficial.

Era insuperável quando partia para o gol. Desengonçado, parecia que ia cair, mas nunca caía.

Recuperava o equilíbrio durante a corrida e marcava. Usava os braços e o corpo também com uma

habilidade incrível. Bola na esquerda era gol, e na direita, meio gol. Alto, fazia ainda muitos gols

de cabeça. Era bom também para bater faltas e pênaltis.

Tinha uma empatia especial com a torcida porque sabia provocar os adversários, quer com

declarações fora de campo ou com atitudes "consagradoras". A torcida adorava a mistura do jogo

eficiente com o comportamento malandro.

Presente no time campeão nacional de 1977, o atacante foi protagonista de uma das passagens

mais emblemáticas do clube. Mesmo suspenso da final do Brasileiro daquele ano, viajou com a

delegação apenas para causar expectativa e tentar desestabilizar o rival.

Apesar do faro artilheiro, não foi à Copa de 1978, por causa de uma suspensão por 14 meses (por

chutar o bandeirinha no Brasileirão de 1977). Contudo, foi o centroavante titular do Brasil no

torneio de 1982. Pelo São Paulo, além do Brasileiro de 1977, venceu os Paulistas de 1975, 1980 e

1981.

Em termos de números, Serginho é imbatível: Além de maior artilheiro da história do São Paulo,

com 242 gols em 399 jogos, Chulapa é o maior artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro (83

gols), em competições oficiais (225 gols) e do Morumbi (135 gols).
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O desempenho também se mantém excepcional nos clássicos: Maior artilheiro são-paulino no

confronto com o Corinthians (15 gols) e Santos (21 gols).  Serginho foi também por 7 temporadas o

maior artilheiro do clube no ano. De 1975 a 1982 só não foi o principal atacante do Tricolor pela

suspensão em 1978. De quebra, foi por seis vezes o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro e

outras oito vezes, no Campeonato Paulista. Tudo isso em 9 anos de São Paulo!

Parabéns, grande artilheiro!
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