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Introdução
O trabalho analisou dois presidentes da historia do São Paulo Futebol Clube, Cícero Pompeu
de Toledo e Laudo Natél. A partir desses dois nomes que ocuparam o cargo mais importante
da agremiação por quase 25 anos, Cícero Pompeu de Toledo ficando 11 anos a frente do
Tricolor e Laudo Natel 14 anos foi idealizado e construído o Estádio do Morumbi. Ademais o
estudo analisou as principais ações realizadas pelos referidos presidentes quando estiveram à
frente do clube.
Discussão Teórica
Cícero Pompeu de Toledo
Um dos principais presidentes da historia do São Paulo Futebol Clube foi o saudoso Cícero
Pompeu de Toledo, responsável direto pela idealização e construção do estádio do Morumbi.
Foi eleito presidente do São Paulo Futebol Clube em 1947 se tornando o nono presidente da
historia do clube, ocupando o cargo por 11 anos. Com Cícero Pompeu de Toledo na
presidência do clube, o Clube da Fé sagrou – se campeão Paulista por 4 oportunidades, foi o
idealizador do projeto de formulação da construção do estádio do Morumbi. Com o inicio das
obras do estádio todos os esforços de Cícero Pompeu de Toledo foram para que o ideal da
construção do estádio do Morumbi fosse atingido. Em 1959 Cícero Pompeu de Toledo faleceu
aos 49 anos vitima de um tumor cerebral, não conseguindo ver seu maior sonho concluído, a
inauguração do estádio do Morumbi.
Laudo Natel
Laudo Natél é considerado por muitos são-paulinos o maior presidente da historia do São
Paulo, foi durante sua gestão que grande parte do estádio do Morumbi foi construído e
inaugurado. Em 1958 foi eleito pela primeira vez presidente, como presidente ficou no cargo
por 12 anos, sendo reeleito por 6 vezes. Laudo Natél teve participação fundamental na historia

do São Paulo Futebol Clube, em 1952 assumiu o cargo de diretor do departamento de
Finanças, alavancando a situação financeira do Clube, promovendo uma reestruturação nesse
setor, angariando fundos para a realização do maior sonho são-paulino. No campo esportivo
Laudo Natél não obteve muitos êxitos, sob seu comando o tricolor foi campeão apenas uma
vez, conquistando o título do Campeonato Paulista de 1970. Todos os seus esforços durante
sua gestão foram para a construção do estádio. Hoje Laudo Natél é patrono do SPFC.
Conclusão
Os dois presidentes estudados foram importantíssimos para a história vencedora do SPFC,
foram responsáveis diretos pela construção do Estádio do Morumbi, com a inauguração do
estádio do Morumbi, o Tricolor Paulista colecionou diversos êxitos dentro e fora de campo.
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