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Luís Fabiano Clemente (Luis Fabiano)

Luis Fabiano
Centroavante

Goleador. Luís Fabiano é a definição exata da palavra, pois é 3º maior artilheiro da história do
São Paulo, com 212 gols. Deixou o clube em 2004, mas retornou brevemente ao Morumbi com a
Seleção Brasileira, em 2007, quando foi decisivo e comemorou os gols da vitória do Brasil sobre o
Uruguai no emblema são-paulino! Recontratado em 2011, com uma festa inesquecível no estádio
do Tricolor, Luis Fabiano continou a marcar muitos gols, fato que o levou a assumir a artilharia
máxima do clube em vários critérios, como jogos de Campeonato Brasileiro (108 gols), de
Libertadores (14), em jogos internacionais (21), de mata-mata (52) e em jogos contra os grandes
clubes do Brasil (77). Em 2015, se despediu dos são-paulinos com gol (claro) e lágrimas sobre o
escudo do Tricolor no Morumbi.

Jogos disputados pelo SPFC: 352 jogos
Estreia: 18/02/2001
Último jogo: 28/11/2015
Gols marcados no SPFC: 212 gols
Nascimento: 08/11/1980, Campinas (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão do Torneio Rio-São Paulo de 2001, Campeão da Copa
Sul-Americana de 2012.

 

Françoaldo Sena de Souza (França)

França
Centroavante

O centroavante maranhense foi um grande ídolo são-paulino de um período de vacas magras do
clube. Ainda assim, França entrou para a galeria de grandes jogadores do Tricolor com três
títulos e muitos gols - exatos 182 - o que o tornou o quinto maior goleador da história do São
Paulo, somente atrás de Serginho Chulapa, Gino Orlando, Luis Fabiano e Teixeirinha.

Jogos disputados pelo SPFC: 327 jogos
Estreia: 25/02/1996
Último jogo: 24/04/2002
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Gols marcados no SPFC: 182
Nascimento: 02/03/1976, Codó (MA).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão do Torneio Rio-São Paulo de 2001, Campeão Paulista de
1998 e 2000

 

Luis Antônio Correia da Costa (Müller)

Müller
Ponta-direita

Muller foi um jogador marcante no São Paulo, com participação fundamental nos jogos que nos
deram os dois primeiros títulos mundiais que conquistamos. Fez uma jogada excepcional contra o
Barcelona, em 1992, dando um verdadeiro nó no beque espanhol antes de cruzar para Raí
empatar o jogo de barriga; e fez o gol da vitória contra o Milan em 93, de costas, calcanhar,
sobrecoxa, barriga de perna ou algo que o valha - e que valeu muito. Foi importante também em
várias outras conquistas, graças não só a uma diferenciada velocidade, mas, principalmente, a
uma inteligência incrível, dentro do campo. Disputou três Copas do Mundo (1986 a 1994), as duas
primeiras como titular.

Jogos disputados pelo SPFC: 386
Estreia: 15/11/1984
Último jogo: 24/11/1996
Gols marcados no SPFC: 160
Nascimento: 31/01/1966, Campo Grande (MS).
Títulos conquistados no SPFC:  Campeão Paulista de 1985, 1987, 1991 e 1992, Campeão
Brasileiro de 1986 e 1991. Campeão da Libertadores da América de 1992 e 1993. Campeão
Mundial em 1992 e 1993. Campeão da Supercopa da Libertadores em 1993.  

Antonio de Oliveira Filho (Careca)

Careca
Centroavante

Tornou-se conhecido no Guarani, em 78, pelo título de campeão brasileiro e uma atuação de
destaque na final, frente ao Palmeiras. Quando foi contratado pelo São Paulo estava em baixa,
passando por um período tão ruim que para muitos não tinha retorno. Mas, estrutura, a camisa
eo glamour do SPFC se encarregaram de recuperar este grande craque, importantíssimo nas
conquistas dos títulos paulistas de 85 e 87 e do brasileiro de 86. Neste último, aliás, marcou um
gol inesquecível na final contra o Guarani, empatando o jogo no último segundo da prorrogação.
Jogou na seleção brasileira nas Copas de 86 e 90. Foi também campeão italiano pelo Nápoli,
formando dupla com o argentino Diego Maradona. No final da carreira atuou, também com
destaque, no Japão.

Jogos disputados pelo SPFC: 191
Estreia: 30/01/1983
Último jogo: 16/06/1987
Gols Marcados no SPFC: 115
Nascimento: 05/10/1960, Araraquara (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1985 e 1987, Campeão Brasileiro de 1986.

José Sérgio Presti (Zé Sérgio)

Zé Sérgio
Ponta-esquerda

Zé Sérgio foi uma das maiores revelações do futebol brasileiro de 79/80. Tinha muita facilidade
para driblar e era bom nos cruzamentos. Somente não se consagrou como um dos maiores



pontas-esquerdas do futebol brasileiro por causa da dificuldade para sair da jogada depois do
drible. Sua arrancada era lenta, e diante disso, sofria falta em quase todos os lances. De
qualquer modo, teve boa presença também em seleções brasileiras. Ganhou a Bola de Ouro da
revista Placar como o melhor jogador do País em 1980. E foi campão Paulista também pelo
Santos, em 1984. Zé Sérgio encerrou a carreira no futebol japonês.

Jogos disputados pelo SPFC: 353
Estreia: 13/06/1976
Último jogo: 23/05/1984
Gols marcados no SPFC: 48
Nascimento: 08/03/1957, São Paulo (SP)
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Brasileiro 1977, Paulista de 1980 e 1981.

Sérgio Bernardino (Serginho Chulapa)

Serginho Chulapa
Centroavante

Era insuperável quando partia para o gol. Desengonçado, parecia que ia cair, mas nunca caía.
Recuperava o equilíbrio durante a corrida e marcava. Era gol na certa. Usava os braços e o corpo
também com uma habilidade incrível. Bola na sua esquerda era gol, 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. É o maior artilheiro da história do SPFC. Não foi a Copa de 78 por
causa de uma suspensão por 14 meses, mas centroavante titular do Brasil na de 82.

Jogos disputados pelo SPFC: 399
Estreia: 06/06/1973
Último jogo: 12/12/1982
Gols Marcados no SPFC: 242
Nascimento: 23/12/1953, São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1975, 1980 e 1981 e Campeão Brasileiro de
1977.

Antônio Ferreira (Toninho Guerreiro)

Toninho Guerreiro
Centroavante

Era um dos bons do Santos quando foi contratado. No seu primeiro ano de São Paulo, foi
campeão e no segundo bi. Aliás, pentacampeão , já que havia sidi tri no Santos. Era um craque
espetacular, artilheiro, esperto, rápido, jogador de categoria, que sabia tocar, lançar, driblar,
catimbar. Sabia tudo de futebol e tinha um raça incrível, daí seu apelido de guerreiro. Foi
injustiçado na seleção brasileira na Copa de 70, cortado por uma "bronquite" que nunca o havia
atrapalhado antes. Toninho foi um dos artilheiros paulistas de 70 e 72 pelo SPFC. Antes, no
Santos, Havia sido em 66. Em 74 retornou ao Noroeste, para encerrar a carreira.

Jogos disputados pelo SPFC: 171
Estreia: 21/09/1969
Último jogo: 15/07/1973
Gols Marcados no SPFC: 86
Nascimento: 10/08/1942, Bauru (SP).
Falecimento: 26/01/1990, São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1970 e 1971.

Tertuliano Severiano Santos (Terto)



Terto
Ponta-direita

Terto era jogador de conclusão. Consagrou-se com os lançamentos de Gérson e Pedro Rocha, dois
craques com incrível visão de jogo. Terto só via a bola e o gol, mas tinha uma saúde de ferro e
ninguém o pegava na corrida. Desengonçado para correr, levava a bola aos trancos e barrancos,
tomando e dando braçadas, cotoveladas e pernadas. Mas colocava a bola nas redes, já que além
de forte e veloz, tinha muita raça e boa potência no chute. Se era turrão, briguento e bravo
dentro do campo, fora dele se transformava. Gentil, simpático, agradável, amigo - qualidades
que expõe, hoje, no futebol social, ensinando a arte da bola nos pés aos pequenos sócios.

Jogos disputados pelo SPFC: 500
Estreia: 11/02/1968
Último jogo: 02/10/1977
Gols marcados no SPFC: 85
Nascimento: 29/12/1946, Recife (PE).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1970, 1971 e 1975.

Ademir de Barros (Paraná)

Paraná
Ponta-esquerda

Paraná era o tipo de jogador adorado pela torcida. Além de jogar bem, vivia fazendo cara feia
para os adversários e ai daqueles que resolviam enfrenta-lo. Embora canhoto, sua perna direita
também funcionava bem. Não era de marcar muitos gols, mas fez alguns dando cortes por dentro
da esquerda, levando a bola para o meio e chutando de pé direito, de longe. Raçudo voltava
para ajudar a defesa e não se frustrava do mesmo modo a exercer funções de armador.
Participou do Mundial de 66, na Inglaterra, pela Seleção Brasileira, tendo sido, por causa de sua
garra, um dos poucos que não decepcionou.

Jogos disputados pelo SPFC: 395
Estreia: 07/03/1965
Último jogo: 20/03/1982
Gols marcados no SPFC: 40
Nascimento: 21/03/1942, Cambará (PR).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1970 e 1971.

José Ribamar de Oliveira (Canhoteiro)

Canhoteiro
Ponta-esquerda

Driblava, garantem os mais velhos, no espaço de um lenço. Uma de suas jogadas características
era sair com a bola junto da bandeira de escanteio, fintando o adversário mesmo estando de
costas. Fazia embaixadas não apenas com a bola, mas com laranja, xícara de cafezinho e até
moeda. Foi convocado para a Copa de 58 e certamente seria o titular se não tivesse sido cortado
por causa da boemia, que as vezes o levava a se atrasar nas apresentações. Teria feito, na
esquerda o que Garrincha fez na direita. Na opinião de Zizinho, foi o maior driblador já visto no
Brasil.

Jogos disputados pelo SPFC: 413
Estreia: 18/04/1954
Último jogo: 04/08/1963
Gols marcados no SPFC: 105
Nascimento: 24/09/1932, Coroatá (MA).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1957.

Gino Orlando (Gino)

Gino
Centroavante



Gino era daqueles centroavantes que na década de 50/60 eram chamados de "tanque". Ficavam
na frente a espera de um bom passe, um bom cruzamento ou uma boa bobeada da defesa
inimiga para mandar a bola às redes, sem piedade. Não era técnico, mas brigador, voluntarioso,
forte, amedrontador até. Crescia muito quando percebia que o beque adversário não era de
entrar em bolas divididas. Destacava-se, ainda, por ser um cabeceador emérito. "Também com
Maurinho numa ponta e Canhoteiro na outra...", disse certa vez. Gino atuou em diversas seleções
brasileiras e lamenta ter sido cortado da Copa de 58, as vésperas da viagem. Foi dele o primeiro
gol de bicicleta feito em Portugal, pela seleção, em 57.

Jogos disputados pelo SPFC: 453
Estreia: 12/03/1953
Último jogo: 16/12/1962
Gols Marcados no SPFC: 233
Nascimento: 03/09/1929, São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1953 e 1957.

Mauro Raphael (Maurinho)

Maurinho
Ponta-direita

Maurinho era um daqueles jogadores que deixavam a torcida sempre com uma esperança, mesmo
que com o tempo de jogo, no 2º tempo, já tenha passado dos 45. Ele corria como uma flecha,
chegava na área num piscar de olhos e fazia muitos gols. É um dos maiores artilheiros da história
do São Paulo. Maurinho jogou diversas vezes na Seleção Brasileira e foi um dos 22 da Copa do
Mundo de 1954. Sua jogada mais famosa aconteceu em 57, na finalíssima contra o Corinthians:
marcou o terceiro gol nos 3 a 1, perguntando antes para o goleiro adversário, Gilmar, em que
canto ele queria a bola. Gilmar saiu correndo atrás de Maurinho, mas quem conseguia alcançar o
flecha?

Jogos disputados pelo SPFC: 347
Estreia: 06/02/1952
Último jogo: 16/05/1959
Gols marcados no SPFC: 136
Nascimento: 06/06/1933, Araraquara (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1953 e 1957.

Leônidas da Silva

Leônidas da Silva
Centroavante

Era considerado, quase por unanimidade, o melhor jogador do mundo dos anos 30 e 40. O São
Paulo o comprou do Flamengo, na transação mais cara da história do futebol sul-americano até
então, no valor de 200 contos de réis. Por ter passado um período em baixa, naquela época,
corintianos e palmeirenses falavam que o Tricolor tinha comprado um bonde por 200 contos. Sua
contratação, entretanto, pode ser considerada marco da consolidação do SPFC como time
grande. Com Leônidas como estrela maior, o time ganhou cinco campeonatos paulistas em sete
anos. Era tão bom que se credita a ele a invenção da bicicleta. Tinha apelidos auto-explicativos,
como Homem de Borracha e Diamante Negro. Disputou pelo Brasil as Copas de 34 e 38. Foi o
artilheiro desta última com 7 gols.

Jogos disputados pelo SPFC: 211
Estreia: 24/05/1942
Último jogo: 03/12/1950
Gols Marcados no SPFC: 144
Nascimento: 06/09/1913. Rio de Janeiro (RJ).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1943, 1945, 1946, 1948 e 1949.

Elisio dos Santos Teixeira (Teixeirinha)



Tweet

Teixeirinha
Ponta-esquerda

Teixeirinha é o quinto jogador que mais atuou com a camisa do São Paulo e o quarto maior
artilheiro da história do time. Primava pela regularidade. Nunca atuava mal, mas dificilmente
era apontado como o melhor em campo. Entretanto, como a eficiência de Teixeirinha era bem
acima da média, uma atuação normal dele era sempre muito valiosa para o SPFC. Uma jogada
constante que fazia era superar o lateral adversário correndo junto a linha lateral e só virar para
a direita a poucos metros da linha de fundo. Quase nunca armava um ataque correndo em
diagonal. Nos anos 40/50, usava a "caixa" número 1 (armário nº 1), sinal de prestígio com os
companheiros.

Jogos disputados pelo SPFC: 525
Estreia: 09/10/1939
Último jogo: 25/03/1956
Gols marcados no SPFC: 188
Nascimento: 04/03/1922, São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1943, 1945, 1946, 1948, 1949 e 1953.

Luiz Mesquita de Oliveira (Luizinho)

Luizinho
Ponta-direita

O pequeno Luizinho chegou ao São Paulo vindo do CA Paulistano. Fez parte do primeiro time
tricolor e foi Campeão Paulista de 1931. Voltou ao São Paulo em 1942, após comprar o próprio
passe junto ao Palestra Itália. Capitão do Rolo Compressor, foi tricampeão paulista nos anos 40 e
se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube.

Jogos disputados pelo SPFC: 264
Estreia: 16/03/1930
Último jogo: 03/06/1947
Gols marcados no SPFC: 173
Nascimento: 29/03/1911, Rio de Janeiro (RJ)
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1931, 1943, 1945 e 1946.

Arthur Friedenreich (Fried)

Fried
Centroavante

Friedenreich foi o Pelé dos anos 20. Em 1930, com a extinção do futebol do Paulistano, passou
para o São Paulo, dando importante contribuição para a conquista do título paulista de 31,
mesmo com 39 anos de idade. Atuou diversas vezes na Seleção Brasileira, tendo sido campeão
sul-americano em 1919 e artilheiro do campeonato. Marcou 1329 gols nos seus 26 anos de
futebol. Foi nove vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Moreno dos olhos verdes e cabelos
carapinha (filho de alemão com mulata), sua agilidade era tanta que os uruguaios e argentinos,
reis do futebol naquela época, o apelidaram de El Tigre.

Jogos disputados pelo SPFC: 127
Estreia: 16/03/1930
Último jogo: 24/03/1935
Gols Marcados no SPFC: 103
Nascimento: 18/07/1892, São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1931
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