




introdução

 Foi em São Paulo, terra da garoa, que o 
futebol começou a se difundir e se tornar o maior 
esporte do Brasil. No início, clubes montados com 
colegas do trabalho, do bairro e de amigos movi-
mentavam o cenário de um esporte ainda pouco 
conhecido e elitizado. Atualmente, arenas multiuso, 
equipadas com a modernidade da tecnologia, são 
palco para times milionários proporcionarem espe-
táculos marcantes.

 Da várzea aos grandes estádios, clubes fa-
mosos mundialmente e jogadores estelares se en-
contram no mais apaixonante esporte do planeta. 
“Por mais passiva que seja a pessoa, sempre have-
rá nela a predileção por um time ou outro. Não há 
como resistir a tamanha  vibração!”

 Neste sentido, este roteiro foi produzido 
buscando resgatar a história, tradição e nostalgia do 
início do esporte no país até chegar às glórias, tec-
nologia e grandiosidade dos dias atuais. Não há me-
lhor lugar para falar sobre futebol no Brasil do que 
a cidade que é berço deste esporte, que movimenta 
multidões desde os primórdios.
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SÃO PAULO ATHETIC CLUB
MEMORIAL CHARLES MILLER

 Filho de um diretor da São Paulo Railway 
Co., Charles Miller é apontado por muitos como 
o percursor do futebol no Brasil. Voltando de uma 
longa temporada de estudos na Inglaterra, Charles 
trouxe consigo uma bola e um livro de regras des-
te esporte que viria a se tornar uma febre nacional. 
Em pouco tempo, foram formados dois times para 
disputar a primeira partida no país: o Companhia 
de Gás Team, formado por ingleses, e o São Paulo 
Athletic Club, formado por funcionários da São Pau-
lo Railway.

 Sócio e membro honorário, Charles Miller 
nomeia o memorial do clube pelo qual jogou e foi 
campeão do primeiro campeonato disputado no 
país. Lá encontram-se vários troféus, medalhas e 
outros méritos das conquistas do São Paulo Athletic 
Club, junto de uma área especial dedicada a Miller e 
aos principais acontecimentos de sua vida.

 O São Paulo Athletic Club é o berço do fute-
bol, não apenas paulistano, mas brasileiro!

São Paulo Athletic Club

Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, 119 - Con-
solação.

Dias e horários: de segunda a sábado, das 7h às 
23h (necessário agendamento). domingos e feria-
dos, das 7h às 19h (necessário agendamento).

Como chegar: Metrô Higienópolis-Mackenzie – Li-
nha 4 Amarela (450m).

Informações: (11) 3217-5944 – Ramal 239
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NACIONAL ATLÉTICO CLUBE

 
 Criado em fevereiro de 1919, com o nome 
de São Paulo Railway Athletic Clube, abrigou os 
operários que não eram admitidos nos demais clu-
bes, até então bastante elitistas. Em 1946, após a 
nacionalização das estradas de ferro da São Paulo 
Railway, o clube acompanhou o processo e tornou-
-se Nacional Atlético Clube, não deixando suas tra-
dições de lado.
 
 O Nacional se manteve na elite por qua-
se duas décadas, sendo grande celeiro de cra-
ques, revelando grandes nomes para o futebol 
paulista e brasileiro. Sua origem operária também 
está evidente em sua rivalidade com a Juven-
tus, protagonizando juntos o clássico Juvenal.  
 
 Seu estádio, Nicolau Alayon, foi inaugura-
do em 1938, e seu nome é uma homenagem ao 
uruguaio que foi dirigente do time. Possui uma boa 
infraestrutura, levando-se em consideração sua lon-
gevidade, tendo sido a sede dos jogos Pan-america-
nos de São Paulo, em 1963.

 Visite o Nacional para conhecer as origens 
do futebol paulista e ser recebido pela sua mascote, 
que remete aos funcionários da Estrada de Ferro, 
“Naça – o ferroviário”.

Nacional Atlético Clube

Endereço: Rua Comendador Souza, 348 – Água 
Branca.

Dias e horários: todos os dias, das 10h às 16h.

Como chegar: CPTM  Água Branca – Linha 7 Rubi 
(1 km).

Informações: (11) 3617-3046
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ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE DESPORTOS

 Fundada em 14 de agosto de 1920, após a 
fusão de cinco times portugueses (Luzíadas Fute-
bol Club, Esporte Club Lusitano, Associação 5 de 
Outubro, Associação Atlética Marquês de Pombal e 
Portugal Marinhense), a Associação Portuguesa de 
Desportos se tornou o maior clube de futebol lusi-
tano fora de Portugal. No começo de sua história, 
chegou a unir-se ao Mackenzie para poder disputar 
campeonatos até alcançar sua emancipação espor-
tiva. Tradicional berço de craques, revelou para o 
futebol paulista nomes como Dener, Edu Marangon, 
Zé Roberto, entre outros.

 Em 1972, foi construído seu estádio, que 
com o tempo evoluiu para um modesto complexo 
poliesportivo. Neste espaço, encontra-se o Museu 
Histórico, que guarda as lembranças de suas con-
quistas, uma das maiores bibliotecas de documen-
tos e registros históricos de clubes de futebol.
 
 Visitar a Lusa, como é carinhosamente co-
nhecida, e comer um bolinho de bacalhau é mergu-
lhar na cultura Portuguesa sem sair da cidade de 
São Paulo!

Associação Portuguesa de Desportos

Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – 
Canindé.

Dias e horários: Terça a domingo das 9h às 17h. 
Aos sábados, das 11h às 14h, é possível visitar o 
museu.

Como chegar: Metrô Portuguesa-Tietê – Linha 1 
Azul (1,5 km).

Informações: (11) 2125-9400
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CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS

 Em 1924, formado por trabalhadores da 
indústria oriundos da colônia italiana do bairro da 
Mooca, surgiu o Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol 
Clube, resultado da fusão entre tradicionais times de 
várzea da região. No ano seguinte, o clube, mudou 
para a Rua Javari, onde permanece até hoje, e pou-
cos anos depois tornou-se Clube Atlético Juventus, 
ou “Moleque Travesso”, como foi apelidado carinho-
samente após vencer o Corinthians em pleno Par-
que São Jorge.

 Tradicional time paulistano, seu nome ho-
menageia o Juventus, time da cidade italiana de Tu-
rim e seu uniforme faz referência ao Torino, da mes-
ma cidade. Seu estádio é tombado pela Secretaria 
Municipal de Cultura e tornou-se ponto turístico no 
bairro da Mooca, além de ter um grande valor afeti-
vo por preservar as características do futebol desta 
época.

 Assistir a um jogo na Rua Javari é parada 
obrigatória para os amantes do futebol. E não se 
esqueça de comer um cannoli, doce típico italiano, 
febre e tradição entre seus torcedores.

Clube Atlético Juventus

Endereço: Rua Javari, 117 – Mooca

Dias e horários: Estádio – terça a sexta (10h/12h e 
14h/17h); Sábado (das 10h às 16h)

Sede – de terça a sexta (9h30/11h30 e 14h30/19h30); 
sábado (10h/16h) e domingo (10h/14h)

Como chegar: Metrô Bresser-Mooca – Linha 3 Ver-
melha (1 km).

Informações: Estádio (11) 3476-1251 e Sede (11) 
2271-2075
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SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA

 Em setembro de 1910, inspirado no time in-
glês Corinthian-Casuals Football Club, que fazia ex-
cursão pelo Brasil, nasce o Sport Club Corinthians 
Paulista. O presidente, escolhido pelo grupo de ope-
rários fundadores, no primeiro momento afirmou: “O 
Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem 
vai fazer o time”. De maneira profética, surgia neste 
momento o que seria um dos maiores e mais popu-
lares clubes de futebol do mundo.

 O tradicional “Time do Povo”, como é cari-
nhosamente chamado, é conhecido por todo o Bra-
sil não apenas pela sua gloriosa história no futebol, 
mas também pelo ativo posicionamento político-so-
cial do clube e, principalmente, de sua torcida, uma 
das maiores do país junto ao Flamengo-RJ. Sempre 
foi casa de jogadores talentosos e únicos, como Só-
crates, Casagrande, Ronaldo, entre outros, e cole-
ciona títulos nacionais e internacionais.

 Um terreno alugado na Rua José Paulino foi 
seu primeiro campo. Seu primeiro estádio oficial foi 
construído em 1918, o Ponte Grande, onde hoje é 
a Praça das Bandeiras. Entretanto, sua verdadeira 
casa foi inaugurada na abertura da Copa do Mun-
do FIFA 2014, a Arena Corinthians, popularmente 
conhecida como Itaquerão. “Foi a realização de um 
sonho almejado desde a década de 1950, depois de 
muitas tentativas infrutíferas desde então”.

Sport Clube Corinthians Paulista

Endereço: Av. Miguel Ignácio Curi, 111 - Artur Alvim.

Dias e horários: todos os dias, das 10h às 17h.

Como chegar: Metrô Corinthians-Itaquera – Linha 3 
Vermelha (800m).

Informações: (11) 3152-4077
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PARQUE SÃO JORGE
MEMORIAL DO CORINTHIANS

 Localizado na sede social do clube (que 
leva o nome de seu padroeiro), o Parque São Jor-
ge, que abriga o maior conjunto aquático brasilei-
ro, bosques arborizados, ginásios poliesportivos, 
playground, quadras, entre outros espaços, está o 
Memorial do Corinthians. Inaugurado em 2006, com 
a exposição permanente de diversos materiais para 
ilustrar a paixão de toda uma nação, utilizando da 
tecnologia para transmitir sua história, faz com que 
os visitantes se sintam parte do mundo do futebol 
em uma viagem em branco e preto.

 Durante a visita, é possível ter uma ideia do 
clima de uma partida de futebol com a reprodução 
de um vestiário, com armários, som ambiente e arti-
gos esportivos. Um dos pontos altos do Memorial é 
a Calçada da Fama, local onde ídolos são eterniza-
dos. O Memorial possui, ainda, um Hall que expõe 
fotos em tamanho real dos maiores craques da his-
tória do clube, jogos eletrônicos e seleções de víde-
os dos principais títulos e momentos desta história.

 A visita guiada acontece aos sábados, do-
mingos e feriados, às 10h ou às 12h. O grupo é di-
recionado pelas dependências do clube e, também, 
no Memorial, onde são contadas diversas histórias 
sobre o Corinthians.

Parque São Jorge - Memorial do Corinthians

Endereço: Pq. São Jorge - R. São Jorge, 777 - Vila 
Moreira

Dias e horários:  de terça a sexta, das 10h às 17h.
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h.

Como chegar: Metrô Carrão – Linha 3 Vermelha 
(1,5 km).

Informações: (11) 2095-3000
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SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

 Em 1914, jovens italianos que tinham o so-
nho de formar um time de futebol que representasse 
os imigrantes italianos da cidade de São Paulo, con-
vidaram outros membros de sua colônia a formarem 
uma agremiação esportiva. Nascia, então, o Pales-
tra Itália, formado em sua maioria por trabalhadores 
das Indústrias Matarazzo.

 Coleciona glórias e vitórias além de uma tra-
jetória rica em acontecimentos emocionantes como 
quando, infelizmente, durante a Primeira Guerra 
Mundial, suas atividades foram interrompidas por 
conta de sócios que tiveram de lutar pela Itália ou 
quando na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Var-
gas, em 1942, proibiu o funcionamento de todas as 
instituições que tivessem alguma referência aos pa-
íses do Eixo.

 Inclusive, por este mesmo motivo, o nome 
“Palestra Itália” teve de ser alterado, sob pena de 
perder seu patrimônio. O escolhido em assembleia 
foi “Sociedade Esportiva Palmeiras”.

 Em 2014, o sonho de construir a mais fu-
turista arena da América do Sul saiu do papel, foi 
então inaugurado, no lugar do antigo Parque An-
tarctica, o Allianz Parque, um complexo esportivo 
multiuso e, também, um presente do centenário do 
clube para sua torcida.

Sociedade Esportiva Palmeiras

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água 
Branca

Dias e horários: de quarta a sexta (10h, 11h30, 
13h, 14h30 e 16h).
Sábado e domingo (10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 
16h e 17h).

Como chegar: Metrô Palmeiras - Barra Funda – Li-
nha 3 Vermelha (1,5 km).

Informações: http://www.allianzparque.com.br
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SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

 Em 1930, fruto da junção entre a Associa-
ção Atlética das Palmeiras e do Club Athlético Pau-
listano, é criado o São Paulo Futebol Clube, perma-
necendo assim até 1935, quando disputas internas 
dividiram o clube e ocasionaram sua refundação.

 O “Tricolor do Morumbi”, como é carinhosa-
mente chamado, entre os grandes clubes da cidade 
é o mais novo, contudo, possui uma rica história, co-
lecionando grandes glórias e ídolos marcantes. Foi 
pioneiro em diversos quesitos, seja na conquista de 
títulos importantes e expressivos, ou até mesmo ao 
conquistar sua casa própria.

 O Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais 
conhecido como Estádio do Morumbi, sua casa, foi 
construído em 1960. Abriga o Memorial do São Pau-
lo Futebol Clube, onde o visitante, seja ele São Pau-
lino ou não, pode conhecer as histórias de glórias 
e conquistas do clube, além de viajar nas emoções 
que somente o futebol proporciona.

São Paulo Futebol Clube

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Mo-
rumbi.

Dias e horários: de segunda a sexta (10h, 12h, 14h 
e 15h30).
Sábado e domingo (10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 
14h30 e 15h30).

Como chegar: Metrô São Paulo-Morumbi – Linha 4 
Amarela (1,5 km).

Informações: (11) 3739-5222
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PACAEMBU 
MUSEU DO FUTEBOL 

 Inaugurado em abril de 1940, e na época 
considerado o mais moderno estádio da América do 
Sul, o Pacaembu, como é conhecido por sua loca-
lização, é o mais tradicional estádio paulistano. Re-
cebe frequentemente jogos dos principais clubes da 
capital e, por isso, coleciona histórias e memórias 
afetivas dos mais variados torcedores. Abriga um 
complexo esportivo e, também, o Museu do Futebol.

 Localizado no avesso das arquibancadas, o 
Museu conta com um incrível acervo fixo distribuí-
do em 15 salas temáticas, narrando de forma lúdica 
e interativa como o futebol chegou ao Brasil e se 
tornou parte de nossa história e cultura. Também 
oferece diversas ações educativas, concebe e de-
senvolve exposições temporárias e itinerantes.

 Possui diversificada programação cultural e 
infantil, que pode ser acompanhada através de suas 
mídias sociais.

Pacaembu - Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller – Pacaembu.

Dias e horários: de terça a sexta, das 9h às 16h.
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h.

Como chegar: Metrô Clínicas – Linha 2 Verde (1,5 
km).

Informações: (11) 3664-3848
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MUSEU DA FEDERAÇÃO
PAULISTA DE FUTEBOL

 No ano de 1935, Corinthians, Nacional, Pal-
meiras, Portuguesa e São Paulo fundaram a Fede-
ração Paulista de Futebol. Hoje, no quinto andar de 
sua sede, na Barra Funda, encontra-se o Museu da 
Federação Paulista.

 Entre diversas taças, bolas e quadros de 
seu rico acervo estão alguns itens bastante valiosos 
para o amante do futebol, como as bolas das finais 
da Copa do Mundo de 1958 e 1962, a camisa azul 
do jogador Didi, usada na final do Mundial da Su-
écia, no primeiro título do Brasil, e uma réplica da 
Taça Jules Rimet, por exemplo. A visita é gratuita, 
sempre monitorada e deve ser agendada para o pe-
ríodo da tarde.

Museu da Federação Paulista de Futebol

Endereço: Rua Federação Paulista de Futebol, 55, 
Barra Funda.

Dias e horários: de segunda a sexta, das 10h às 
19h (as visitas devem ser agendadas; o
museu só funciona até as 18h)

Como chegar: Metrô Palmeiras - Barra-Funda – Li-
nha 3 Vermelha (1,5 km).

Informações: (11) 2189-7000


