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Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima (Hernanes)

Hernanes
Volante

Formado nas categorias de base do clube, o polivalente Hernanes atuou em várias posições em
sua carreira, de lateral a atacante. No time principal do Tricolor, após começar jogando à beira
do campo, foi encaixado na região central, como volante, por Muricy Ramalho. Seu desempenho
rendeu ao São Paulo a conquista de dois Campeonatos Brasileiros. Ao jogador, convocações a
Seleção Brasileira e a camisa nº 10 do Tricolor. Em 2010 transferiu-se para a Lazio, na Itália,
onde também se tornou um dos principais jogadores da equipe.

Jogos disputados pelo SPFC: 242 jogos
Estreia: 02/06/2004
Último jogo: 15/11/2017
Gols marcados no SPFC: 47 gols
Nascimento: 29/05/1985, Recife (PE)
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Brasileiro de 2007 e 2008

Carlos Luciano da Silva (Mineiro)

Mineiro
Volante

Gaúcho de Porto Alegre, Mineiro se consagrou no Tricolor pelo gol sobre o Liverpool, na final do
Mundial de Clubes de 2005. Seu futebol, fôlego e vigor, porém, já bastariam para enquadrá-lo
entre os melhores de todos os tempos. Exímio marcador, do gênero incansável, ainda arriscava
avanços ao ataque e chutes de longas distâncias.

Jogos disputados pelo SPFC: 126 jogos
Estreia: 20/01/2005
Último jogo: 26/11/2006
Gols marcados no SPFC: 14 gols
Nascimento: 02/08/1975, Porto Alegre (RS)
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Mundial de 2005, Campeão da Taça Libertadores de
2005, Campeão Brasileiro de 2006, Campeão Paulista de 2005
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Antônio Carlos Cerezo (Toninho Cerezo)

Toninho Cerezo
Volante

A exemplo de Falcão e tantos outros craques veteranos (Sastre, Zizinho, Gérson, etc), Cerezo
também veio para o SPFC em fim de carreira. Já passava dos 36 anos. A velha política do São
Paulo de contratar craques excedentes deu certo mais uma vez. Cerezo ajudou o time a ganhar
os Mundiais de 92/93, além de outros títulos.

Jogos disputados pelo SPFC: 72
Estreia: 27/09/1992
Último jogo: 08/11/1995
Gols marcados no SPFC: 7
Nascimento: 21/04/1955, Belo Horizonte (MG).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1992, Bicampeão Mundial 1992 e 1993,
Campeão da Taça Libertadores da América de 1993, Campeão da Recopa Sulamericana de 1993 e
da Supercopa Sulamericana de 1993.

Francisco Jesuíno Avanzi (Chicão)

Chicão
Volante

Era um jogador supervalente, que não tinha medo de cara feia e apavorava os que tinham.
Comandava o time. Era tão forte e determinado que um problema crônico no nervo ciático mal o
atrapalhava. Na Copa de 78, o técnico Cláudio Coutinho escalou um meio de campo sem Chicão
em jogos light e com Chicão nos outros, podem acreditar.

Jogos disputados pelo SPFC: 317
Estreia: 05/09/1973
Último jogo: 15/12/1979
Gols marcados no SPFC: 19
Nascimento: 30/01/1949, Piracicaba (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1975 e Campeão Brasileiro de 1977.

Dino Sani

Dino Sani
Volante

Um craque de renomada finesse, que até assustava o público pela maneira gentil com que
tratava a bola. Começou como meia. Já se diferenciava dos demais quando o técnico Bella
Guttman, em 57, encontrou sua posição certa, médio-volante. Marcou muitos gols de falta no
SPFC. Foi campeão mundial pela seleção em 58, transferindo-se depois para o Boca Juniors da
Argentina. Nos primeiros anos da década de 60 foi uma das estrelas do Milan da Itália.

Jogos disputados pelo SPFC: 324
Estreia: 21/02/1954
Último jogo: 27/03/1961
Gols marcados no SPFC: 113
Nascimento: 23/05/1932, São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1957.

Antônio Machado de Oliveira (Pé de Valsa)

Pé de Valsa
Volante

O calção levantado acima do umbigo, realçando ainda mais a altura das pernas, que já eram
pouco comum, corpo leve e esguio, velocidade e uma incrível disposição faziam de Pé de Valsa



NEWSLETTER

Digite seu e-mail para receber nossa newsletter

© SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - TERMO DE USO E POLITICA DE PRIVACIDADE

HOSPEDAGEM

Tweet

um jogador diferenciado. Parecia valer por dois, pois a toda hora estava em todo lugar do campo
- e, com seu tipo físico diferente, nunca deixava de ser notado. Ganhou o apelido por causa da
facilidade com que driblava. O técnico Bella Guttman chegou a multa-lo por dribles
desnecessários.

Jogos disputados pelo SPFC: 237
Estreia: 21/10/1951
Último jogo: 10/06/1956
Gols marcados no SPFC: 10
Nascimento: 01/12/1924, Rio de Janeiro (RJ).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1953.

José Carlos Bauer (Bauer)

Bauer
Volante

Revelado nas divisões menores do clube em meados dos anos 40, seu futebol atingiu o clímax na
época da Copa do Mundo realizada no Maracanã, em 1950, quando o maior estádio do mundo
tornou-se uma das coqueluches do País - e Bauer ganhou o apelido de "Monstro do Maracanã".
Imaginem como ele jogava! - ainda mais sendo o único paulista titular da seleção vice-campeã
mundial de 1950. Foi ainda capitão da Seleção na vitoriosa campanha do Pan-americano de 52 e
na Copa de 54.

Jogos disputados pelo SPFC: 400
Estreia: 05/11/1944
Ano de saída do clube: 29/06/1957
Gols marcados no SPFC: 18
Nascimento: 21/11/1925, São Paulo (SP).
Falecimento: 04/02/2007, São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1945, 1946, 1948, 1949 e 1953.
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