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Diego Alfredo Lugano Morena (Lugano)

Lugano
Zagueiro

Desconhecido, sua contratação não fora aprovada pelo então técnico, Oswaldo de Oliveira,
passando a ser conhecido como "O Jogador do Presidente". Aos poucos, jogando com uma grande
vontade e espírito de luta, Lugano conquistou a torcida são-paulina.

Jogos disputados pelo SPFC: 213
Estreia: 11/05/2003
Último jogo: 03/12/2017
Gols marcados no SPFC: 13
Nascimento: 02/11/1980. Canelones (Uruguai).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão paulista de 2005; Campeão da Taça Libertadores de
2005; Campeão Mundial de Clubes de 2005, Campeão Brasileiro de 2006.

Ronaldo Rodrigues de Jesus (Ronaldão)

Ronaldão
Zagueiro

Foi útil como volante, lateral-esquerdo e logicamente quarto-zagueiro. De físico avantajado, era
muito raçudo, o que compensava uma certa falta de aprimoramento técnico. Tornou-se um dos
símbolos das conquistas de 91 a 93. Os são-paulinos jamais esquecerão o carrinho que deu em
Stoichkov no jogo com o Barcelona pelo Mundial Interclubes de 92. Para alguns, foi ali que
começou a virada, já que o Barcelona vencia o jogo por 1 a 0, gol justamente de Stoichkov.

Jogos disputados pelo SPFC: 300
Estreia: 19/02/1986
Último jogo: 12/12/1993
Gols marcados no SPFC: 14
Nascimento: 19/06/1965. São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1987, 1989, 1991 e 1992, Campeão
Brasileiro de 1986 e 1991, Bicampeão Libertadores e Bicampeão Mundial Interclubes em 1992 e
1993, Campeão da Supercopa e Recopa Sulamericana de 1993.
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Ricardo Roberto Barreto da Rocha (Ricardo Rocha)

Ricardo Rocha
Zagueiro

Jogador clássico, desses que saem com tranqüilidade das situações mais complicadas. Era
inigualável nas ações para cercar o atacante do outro time até que ele perdesse a bola.
Dificilmente entrava no adversário para tomar-lhe a bola. Mas quando "dava o bote", não errava
um. Foi um dos jogadores que mais trocou de clube na história do futebol brasileiro.

Jogos disputados pelo SPFC: 70
Estreia: 27/05/1989
Último jogo: 09/06/1991
Gols marcados no SPFC: Nenhum
Nascimento: 11/09/1962. Recife (PE).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1989 e 1991 e Campeão Brasileiro de 1991.

Alfonso Darío Pereyra Bueno (Dario Pereyra)

Darío Pereyra
Zagueiro

Era craque na bola e na raça, característica comum no jogador uruguaio. Chegou como volante e
demorou a se firmar, o que acabou ocorrendo perto de um ano depois, quando foi deslocado
para a quarta-zaga. Após ter ganho confiança, voltou a atuar algumas vezes como volante e o fez
com maestria. Suas arrancadas em direção ao ataque eram de tirar a respiração dos torcedores.
Tinha uma velocidade incrível e um chute muito forte. Além de grande defensor e armador, fez
muitos gols pelo SPFC.

Jogos disputados pelo SPFC: 453
Estreia: 11/12/1977
Último jogo: 28/05/1988
Gols marcados no SPFC: 37
Nascimento: 19/10/1956. Montevidéu (Uruguai).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1980, 1981, 1985 e 1987 e Campeão
Brasileiro de 1977 e 1986.

José Oscar Bernardi (Oscar)

Oscar
Zagueiro

Era um bécão, desses que tanto podiam desfazer ataque adversário com uma jogada clássica ou
com um chutão para qualquer lugar ("para o mato", como se dizia na gíria do futebol). Formou
com Dario Pereyra uma dupla "intransponível", que ajudou a garantir ao São Paulo quatro
campeonatos paulistas e um brasileiro em sete anos. Foi capitão do SPFC e da Seleção Brasileira.
Fazia a torcida vibrar quando avançava para tentar gols de cabeça.

Jogos disputados pelo SPFC: 294
Estreia: 05/08/1980
Último jogo: 06/06/1987
Gols Marcados no SPFC: 13
Nascimento: 20/06/1954. Monte Sião (MG).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Brasileiro de 1986; Campeão Paulista de 1980, 1981,
1985 e 1987.

Roberto Dias Branco (Roberto Dias)

Roberto Dias
Zagueiro



Jogou na Seleção Olímpica em 1960, em Roma, formando o meio de campo com Gérson. Integrou
diversas vezes a Seleção Brasileira. Foi o grande craque do São Paulo dos anos 60, década em
que o time não conquistou nenhum campeonato paulista porque concentrava seus esforços na
construção do Morumbi. Mas os torcedores iam a campo só para vê-lo, tamanha a intimidade que
tinha com a bola. Colocava-a onde queria nas faltas perto da área. Dava chapéus inclusive em
Pelé. Teve um infarto aos 28 anos, o que atrapalhou muito sua carreira.

Jogos disputados pelo SPFC: 527
Estreia: 05/05/1960
Último jogo: 29/07/1973
Gols marcados no SPFC: 78
Nascimento: 07/01/1943. São Paulo (SP).
Falecimento: 26/09/2007. São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1970 e 1971.

Ruy Campos (Ruy)

Ruy
Zagueiro

Era um zagueiro bastante clássico, desses que, como se diz hoje, em dia se fala que chamam a
bola de "você". Era convocação certa para as seleções brasileiras do final dos anos 40 e início dos
50 - época em que quase só se chamavam jogadores do Rio de Janeiro. Foi, desta maneira, um
dos únicos paulistas a sagrar-se campeão sul-americano inter-seleções de 1949 e vice-campeão
mundial de 1950. Quando chegou ao São Paulo, formou a linha média com Zarzur e Noronha.
Depois, com Bauer e Noronha. Estas duas linhas-médias são inesquecíveis para todos os são-
paulinos que as viram jogar.

Jogos disputados pelo SPFC: 273
Estreia: 25/04/1944
Último jogo: 08/02/1953
Gols marcados no SPFC: 6
Nascimento: 02/08/1922. São Paulo (SP).
Falecimento: 02/01/2002. São Paulo (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1945, 1946, 1948 e 1949.

Hideraldo Luiz Bellini (Bellini)

Bellini
Zagueiro

Consagrou-se como capitão da Seleção Brasileira na copa do Mundo de 58, primeira vencida pelo
nosso país. Sua foto levantando a Taça Jules Rimet com as duas mãos sobre a cabeça é uma das
marcas do futebol brasileiro. Tinha um estilo raçudo, voluntarioso diferente do estilo clássico de
Mauro, a quem veio substituir no São Paulo. Atuou no Tricolor numa época ruim de títulos, visto
que o clube se voltava para a construção do Estádio do Morumbi. Mesmo assim tornou-se um
jogador importante na história do São Paulo. Foi um dos primeiros jogadores a usar a imagem
publicitariamente.

Jogos disputados pelo SPFC: 214
Estreia: 17/03/1962
Último jogo: 14/01/1968
Gols Marcados no SPFC: 1
Nascimento: 21/06/30, Itapira (SP).
Títulos conquistados no SPFC: nenhum.

Mauro Ramos de Oliveira (Mauro)

Mauro
Zagueiro
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Foi campeão sulamericano em 49 e mundial em 58 e 62 pela Seleção Brasileira. Foi o zagueiro
mais clássico da história do futebol brasileiro. Parecia pedir licença a bola para chuta-la e,
sempre que chutava, o fazia com classe, sem sobressaltos e com muita eficiência. Os adversários
o apelidaram de Martha Rocha (miss Brasil muito famosa na época) devido a esse estilo que de
certo modo fazia contraponto à brutalidade do futebol. Era também um grande cabeceador,
além de líder dentro do campo. Foi capitão do SPFC e da Seleção Brasileira.

Jogos disputados pelo SPFC: 498
Estreia: 21/03/1948
Último jogo: 16/12/1959
Gols Marcados no SPFC: 2
Nascimento: 30/08/1930. Poços de Caldas (MG).
Falecimento: 18/09/2002. Poços de Caldas (MG).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista em 1948, 1949, 1953 e 1957.

Armando Federico Renganeschi (Renganeschi)

Renganeschi
Zagueiro

Renganeschi consagrou-se como ídolo do São Paulo por dois motivos: Porque era um zagueiro
clássico, seguro e raçudo e por ter exercido essa "raça" num lance importantíssimo, que deu o
título paulista de 46 para o SPFC. Machucado, ele apenas fazia número, já que naquela época
não se permitiam substituições. Mesmo assim, arrastando a perna, fez o gol davitória sobre o
Palmeiras por 1 a 0. Foi técnico das divisões menores em 50 e 51 e foi técnico dos profissionais
em 58.

Jogos disputados pelo SPFC: 107
Estreia: 26/11/1944
Último jogo: 21/11/1948
Gols Marcados no SPFC: 1
Nascimento: 10/05/1913. Buenos Aires (Argentina).
Falecimento: 12/10/1983. Campinas (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1945, 1946 e 1948.
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