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13 grandes jogos e vitórias do Tricolor sobre o
Palmeiras
Desde 1930, o time são-paulino acumula conquistas e boas histórias diante do adversário

Por Miguel Schincariol/saopaulofc.net

Ao longo da história, o Tricolor já venceu o Palmeiras 107 vezes e marcou mais de 400 gols em

jogos oficiais (precisamente 417). Tratando só de conquistas, foram quatro títulos do São Paulo

sobre o adversário até hoje (Paulista de 1943, 1946, 1971, 1992). Assim, muitos momentos

marcantes do clássico Choque-Rei são dignos de memória. Eis uma relação com 13 grandes jogos e

vitórias do São Paulo sobre o Palestra/Palmeiras:

 

1 - 06.12.1931 Campeonato Paulista - Chácara da Floresta 

4 X 0 PALESTRA ITALIA (SP) 

Gols: Armandinho, 13/1; Araken Patusca, 33/1; Armandinho, 15/2; Armandinho (cabeça), 22/2
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A primeira vitória do Tricolor no Choque-Rei foi, de cara, uma goleada com direito a trinca de gols

de Armandinho. Por anos, os palestrinos tentaram revidar esse placar, principalmente durante a

fase de reconstrução do São Paulo, entre 1935 e 1938. Mas algo pior para o adversário aconteceu

em 1939 e eles deixaram esse revanchismo de lado. - Foto: A Gazeta Esportiva.

2 - 02.09.1934 Campeonato Paulista - Chácara da Floresta

1 X 0 PALESTRA ITALIA (SP)

Gols: Friedenreich, 18/2

O São Paulo, ao vencer essa partida, sagrou-se vice-campeão paulista e pôs fim à invencibilidade do

Palestra no campeonato. Essa faixa carimbada ficou conhecida como a "Sinfonia Inacabada". 

3 - 26.03.1939 Campeonato Paulista - Rua da Moóca 

6 X 0 PALESTRA ITALIA (SP) 

Gols: Elyseo, 3/1; Armandinho, 9/1; Paulo, 16/1; Araken Patusca, 7/2; Armandinho, 20/2;

Armandinho, 40/2

http://batismotricolor.com.br/
http://www.saopaulofc.net/interativo/convoque-seu-time


A maior goleada da história do Choque-Rei ocorreu no antigo estádio da Rua da Moóca, depois que o

Tricolor incorporou o CA Estudantes e vários jogadores desta equipe. Armandinho foi um dos que

retornaram, assim, ao Tricolor para novamente fazer três gols contra o Palestra. Verdadeiro

carrasco!

4 - 10.11.1946 Campeonato Paulista - Pacaembu 

1 X 0 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Armando Renganeschi, 38/2

O título do Paulista de 1946 se deu de maneira épica: Renganeschi, zagueiro são-paulino, havia se

contundido e, como naquela época não era permitido substituição, ficou fazendo número na ponta.

Eis então que, após um chute de Bauer, a bola bate no travessão, engana o goleiro e sobra macia

para justamente Renganeschi - o qual ninguém esperava - aparecer manquitolando e só empurrar

para o gol que deu o título ao Tricolor! - Foto: O Esporte

5 - 10.11.1956 Campeonato Paulista - Pacaembu 

5 X 0 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Lanzoninho, 12/1; Dino Sani, 1/2; Gino Orlando (cabeça), 6/2; Maurinho, 12/2; Gino Orlando,

40/2



O Tricolor estava no páreo pela conquista do título estadual quando atropelou o Palmeiras por 5 a 0

no Pacaembu em noite inspirada de Gino Orlando. o placar ainda poderia ter sido maior, pois Dino

Sani desperdiçou um pênalti quando o São Paulo já vencia por 4 a 0. O adversário acabou com dois

jogadores a menos: o primeiro expulso por descontrole e uso de violência e o segundo, por

contusão. Curiosamente, essa goleada aconteceu exatamente 10 anos depois do título de 1946. -

Foto: Mundo Esportivo

6 - 27.06.1971 Campeonato Paulista - Morumbi 

1 X 0 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Toninho Guerreiro, 5/1

Em 1971, o Tricolor chegou à rodada final com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras,

adversário da partida decisiva. Logo aos seis minutos de jogo Toninho Guerreiro abriu o placar. Aos

22, Leivinha empataria a partida, mas o gol foi anulado pelo árbitro. Gol de mão não vale! Não se

sabe o motivo de os alviverdes reclamarem tanto da marcação do juiz: mesmo o empate daria o

título ao Tricolor. - Foto: Revista Placar

7 - 17.06.1979 Campeonato Paulista - Morumbi 

1 X 0 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Serginho Chulapa, 14/4



Semifinal do Paulistão de 1978 (isso mesmo) no Morumbi. A dois minutos do fim da prorrogação,

com o 0 X 0 levando o Palmeiras à decisão e eliminando o Tricolor, Getúlio cruzou pela direita,

para Serginho Chulapa golpear de cabeça e meio desengonçado. A pelota meio que entrou em

câmera lenta no ângulo da trave e indefensável para o goleiro adversário. Um dos gols mais

incríveis de todos os tempos. - Foto: Revista Placar

8 - 04.10.1981 Campeonato Paulista - Morumbi 

6 X 2 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Éverton, 26/1; Mário Sergio, 13/2; Renato, 15/2; Serginho Chulapa, 20/2; Paulo César, 22/2;

Mário Sergio (calcanhar), 24/2

Tá certo que o Palmeiras estava em crise, mas a Máquina Tricolor - como ficou conhecida aquele

time são-paulino do início dos anos 80 - fulminou o tradicional adversário como se não o

reconhecesse e fosse um "João" qualquer (foi assim que o jornal "A Folha de S. Paulo" do dia

seguinte rotulou o que Renato e cia fizeram nesta goleada). Rolou até gol de calcanhar de Mário

Sergio. - Foto: Folha de S. Paulo,

9 - 27.07.1986 Campeonato Paulista - Pacaembu 

5 X 1 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Careca (pênalti), 17/1; Müller, 33/1; Silas, 16/2; Silas, 18/2; Sídnei (cabeça), 36/2



O São Paulo durante o Paulistão de 1986 foi seriamente comprometido pelo fato de quase metade

do time servir a Seleção Brasileira nos preparativos para a Copa do Mundo daquele ano. Mas,

quando possível, o time titular do Tricolor arrasava e, para o azar palestrino, no dia 27 de julho de

1986 a equipe são-paulina estava completa e os Menudos do Morumbi golearam o rival sem piedade.

- Foto: Revista Placar.

 

10 - 20.12.1992 Campeonato Paulista - Morumbi 

2 X 1 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Müller, 24/1; Toninho Cerezo, 14/2

O São Paulo já havia vencido o Palmeiras no primeiro jogo da decisão do Paulistão de 1992 por 4 a

2. Depois, viajou ao Japão, bateu o Barcelona e sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. Na

volta, ainda de ressaca do festejo pelo título principal, venceu novamente o Choque-Rei,

assegurando mais uma conquista para a galeria de troféus são-paulina.

 

11 - 09.05.1999 Campeonato Paulista - Morumbi 

5 X 1 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Marcelinho Paraíba, 6/1; Serginho (pênalti), 5/2; Serginho (pênalti), 15/2; Edu, 37/2;

Serginho, 42/2



Em tarde para lá de inspirada, Serginho comandou o Tricolor na goleada sobre o Palmeiras

marcando três gols, mesmo com a equipe são-paulina atuando boa parte do segundo tempo com um

jogador a menos (Wilson expulso no fim do primeiro tempo e Carlos Miguel aos 10 minutos do

segundo tempo - Júnior e Jackson foram expulsos posteriormente). - Foto: Jornal Lance!

 

12 - 18.05.2005 Taça Libertadores da América - Parque Antarctica 

1 X 0 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Cicinho, 14/2 

Cicinho, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores de 2005, ajudou a construir a história

do Tricolor - que nunca perdeu para o rival em jogos da competição sul-americana - com um

belíssimo petardo de canhota, quase da intermediária, e que atingiu a forquilha esquerda da meta

palmeirense.

 

13 - 06.10.2012 Campeonato Brasileiro - Morumbi 

3 X 0 Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP) 

Gols: Luis Fabiano, 35/1; Denilson, 40/1; Luis Fabiano, 24/2



Uma partida arrasadora e um resultado marcante, com direito a dois gols do Fabuloso e um

autêntico golaço do volante Denilson - que arriscou o chute de muito longe (sério, muito longe) e

acertou uma bomba no ângulo! O resultado do massacre são-paulino ajudou a rebaixar a equipe

adversária para a Série B do Brasileirão. 
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