
busca ok

Você está em: SPFC > Notícias

128CurtirCurtirAna Luiza Rosa e Michael Serra - 02/01/2012 às 11:22

Chulapa torce por Fabuloso: “Tem tudo para me
passar”
Luis Fabiano é atualmente o único são-paulino que pode chegar ao recorde de gols de Serginho Chulapa

0

Por Site Oficial/saopaulofc.net

Luis Fabiano precisa de 117 gols para se tornar o maior artilheiro do clube e superar o então dono

do posto, Serginho Chulapa, que marcou 242 vezes pelo Tricolor. Mas quem pensa que o ex-

atacante quer ver seu recorde mantido está muito enganado. Chulapa torce para que o Fabuloso

balance as redes em quantidade suficiente para assumir a liderança desse ranking.

"Acho que tem tudo pra me passar, pra me alcançar, ainda mais agora, que voltou a fase boa dele.

Torço para que isso aconteça e acho que o recorde foi feito pra ser quebrado", afirmou Chulapa.

Serginho tem até em mente qual é a quantidade de gols necessária para Luis Fabiano chegar ao

incrível número de gols feitos por ele durante os nove anos em que defendeu o clube.

"Se ele conseguir uma média entre 35 e 40 gols por ano, e ele é capaz de conseguir isso, ele é

capaz de me passar. Torço pra que ele possa conseguir esse objetivo", completou.

Neste fim de temporada, Fabuloso marcou sete vezes, sendo seis gols nos últimos cinco jogos do

Campeonato Brasileiro - duas vezes contra Avaí, América-MG e Santos.

Maiores artilheiros da história do São Paulo

Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) - 242

Gino Orlando (Gino Orlando) - 233

Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) - 189

França (Françoaldo Sena de Souza) - 182
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Bastidores de São Paulo x Grêmio

07/06/2015 às 13:24

Sub-11 e Sub-13 vencem a Portuguesa

07/06/2015 às 12:44

Lucas e a 'dupla alegria' no Morumbi

07/06/2015 às 02:26

''É indescritível a sensação, porque estou
orgulhoso de dirigir o São Paulo''

07/06/2015 às 01:13

Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método
europeu"

05/06/2015 às 19:02

Relacionados para São Paulo x Grêmio

06/06/2015 às 23:53

Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o
Grêmio e registra marca histórica

05/06/2015 às 14:27

Osorio finaliza preparação para estreia

05/06/2015 às 15:56

"Amanhã quero viver para o que me
preparei por muitos anos"
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Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) - 173

Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) - 161

Leônidas (Leônidas da Silva) - 144

Maurinho (Mauro Raphael) - 136

Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) - 127

Luis Fabiano (Luis Fabiano Clemente) - 125
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04/06/2015 às 14:00

Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial

Veja Também:

Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método europeu"

"Estamos crescendo no momento certo"

Jogadores se rendem ao futebol decisivo do Maestro

Relacionados para São Paulo x Flamengo

M1TO e Fabuloso detêm retrospecto goleador diante de Fábio

Assuntos relacionados: Luis Fabiano, Serginho Chulapa
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