
SAARA 
FUTEBOL 

CLUBE 
Muita gente deu risada 

quando o São Paulo; 

jovem time com apenas 
20 anos de história, 

escolheu um terreno no 
meio de um descampado 
para construir o "maior 

estádio particular do Brasil". 
0 sonho virou realidade em 

2 de outubro de 1960, quando 
65 mil pessoas assistiram à 

primeira partida no Morumbi. 
0 maior campo da cidade chega 
aos 50 anos em meio à polêmica 

de ser ou não ser sede do jogo 
de abertura da Copa de 2014 

POR CAMILO VAN NUCHI 



MEMÓRIA 

MIRAGEM 
Em janeiro de 1960, 
nove meses antes da 
primeira partida, o 
estádio do São Paulo 
parecia um terreno 
baldio na imensidão 
do Morumbi. 0 bairro, 
recém-loteado, ainda 
não tinhaágua, luz 
nem rede de esgoto 
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P R I M E I R O T I M E A LEVANTAR UMA T A Ç A NO M O R U M B I F O I O SANTOS, Cam

peão paulista em 1969. Já na primeira decisão do Campeonato Brasileiro 

ocorrida ali, em 1972, quem levou a melhor foi o Palmeiras. O maior pú

blico registrado no estádio assistiu a um jogo do Corinthians contra a Pon

te Preta, em 1977. Em 2005, o São Paulo fez 4 a 0 no Atlético Paranaense 

e faturou sua terceira Taça Libertadores. Mesmo aqueles que não dão bola 

para futebol e jamais assistiram a um jogo de perto puderam se emocionar 

com a visita do Papa João Paulo II, em 1980, e com alguns dos mais eletrizantes shows realizados 

no Brasil. Da pioneira apresentação do Queen, em 1981, ao pop dançante de Beyoncé, em fevereiro 

passado, foram tantas as alegrias vividas ali, por torcedores de tantos times, que, às vésperas de seu 

aniversário de 50 anos, engrossa o coro 

para que o M o r u m b i possa sediar, como 

deseja, a abertura da próxima Copa. 

Parecia tudo certo até meados de junho, 

quando venceu o prazo para que o São Pau

lo apresentasse um plano de viabilidade fi

nanceira para a execução do projeto de re

forma pré-aprovado pela Fifà, orçado em 

R$ 630 milhões. Sem garantia de que seria 

escolhido para a abertura e sem estofo para 

se endividar a troco de algo incerto, o clube 

apresentou uma versão enxuta do projeto, 

orçada em R$ 265 milhões, desta vez com 

todas as garantias necessárias, incluindo os 

nomes dos patrocinadores (leia mais na pá

gina 55J. A Fiíã não quis receber. Desde en

tão, versões desencontradas sobre o assun

to surgem a cada semana. As alternativas 

divulgadas são a construção de um novo 

estádio municipal, em Pirituba, ou a el imi

nação de São Paulo da lista de cidades-se-

de. Ambas parecem incomodar a maioria 

dos paulistanos. A primeira, em razão do 

dinheiro público a ser injetado no projeto; 

a segunda, por motivos óbvios. 

150 M I L T O R C E D O R E S 
A história do M o r u m b i é recheada de 

polêmicas e malabarismos financeiros, 

a começar pela obtenção do terreno, em 

1952, quase todo doado ao São Paulo pela 

incorporadora que loteou o bairro. A es

cassez de recursos também foi responsá

vel por adiar a conclusão do estádio para 

1970, quando muitos cartolas imaginavam 

concluí-lo em 1954, a tempo de comemo-



rar o quarto centenário da capital. Foram, 

ao todo, 18 anos de obras, sem contar os 

cinco anos que o clube levou para encon

trar o terreno e viabilizar o projeto. 

A ideia de construir o próprio estádio 

surgiu na década de 1940. Os visionários, 

na ocasião, eram os diretores do clube, sob 

a presidência de Cícero Pompeu de Tole

do. Fundado em 1930 e refundado em 1935, 

após um curto período fechado (em razão 

de dívidas e disputas internas), o São Pau

lo vivia uma ótima fase. Entre 1943 e 1949, 

foi cinco vezes campeão paulista (em sete 

campeonatos disputados) e tinha em seu 

elenco o maior ídolo do futebol brasilei

ro daquele tempo: Leônidas da Silva, o i n 

ventor do chute de bicicleta. Além disso, 

a cidade era carente de estádios e sobre

carregava o Pacaembu. A arena munic i 

pal, inaugurada em 1940, tinha capacidade 

para 50 m i l pessoas e constantemente re

cebia 80 m i l . O estádio tricolor, sonhavam 

os cartolas, haveria de acomodar 150 m i l 

torcedores. Faltava arrumar um local. 

Em abr i l de 1948, o j o r n a l A Gazeta 

Esportiva divulgou a provável localização 

do campo: um terreno no Ibirapuera onde hoje estão o 

Círculo Mil i tar e a Federação Paulista de Aeromodelismo. 

Em seguida, cogitou-se erguê-lo na Mooca. Apenas em 

1952 foi definida a questão: o estádio seria construído em 

uma gleba cedida pela Imobiliária Aricanduva, n u m des

campado à margem esquerda do Rio Pinheiros. Segun

do o historiador Michael Serra, do arquivo do São Paulo, 

parte da vasta região conhecida como M o r u m b i perten

cia à família Matarazzo. "Em 1950, mudanças na forma 

de taxar a propriedade urbana pressionaram a condessa 

Mariângela Matarazzo a doar grandes extensões à I m o b i 

liária Aricanduva, disposta a loteá-las" diz ele. 

C O M A BÊNÇÃO D O G O V E R N A D O R 
O controle acionário da incorporadora pertencia a 

Adhémar de Barros, que havia sido governador de São 

Paulo de 1947 a 1951 e voltaria ao cargo entre 1963 e 1966.0 

nome dado ao novo bairro, aliás, foi Jardim Leonor: home

nagem do político a sua mulher, Leonor Mendes de Bar

ros. Começou assim uma polêmica envolvendo iniciativa 

privada e Poder Público - que ainda hoje faz mui ta gente 

questionar a origem dos recursos usados na construção. 

Lançado o loteamento, pouco aconteceu. Ninguém se 

dispunha, no início dos anos 1950, a se instalar em um lo

cal sem infraestrutura, praticamente fora da cidade, numa 

época em que n e m as Marginais existiam. Adhémar de 



» Barros pôs-se a engendrar estratégias para 

atrair moradores. A pr imeira seria garantir a 

presença de serviços que funcionassem como 

chamarizes. Um clube, por que não? 

Obrigada por lei a destinar parte de suas ter

ras a áreas verdes e praças públicas, cedendo-as 

ao município, a incorporadora conseguiu em 

1952 que a prefeitura aprovasse a concessão de 

uma quadra à implantação do estádio. "Embora 

se tratasse de um campo particular, o objetivo da 

lei seria alcançado, uma vez que a área permane

ceria sem residências e com o solo permeável", 

diz Roberto Barros Lima, engenheiro respon

sável pelo parecer. 

CARTÃO V E R M E L H O 
A cidade perdeu uma praça, e o São Paulo ga

nhou um terreno, com 99.873 metros quadrados. 

Se fosse hoje, o acordo fechado entre o clube e 

a Aricanduva, com intermediação da prefeitu

ra, seria facilmente objeto de investigação do 

Ministério Público e provavelmente mereceria 

um cartão vermelho. 

Em seguida, o clube comprou 25 m i l metros 

quadrados numa área adjacente, a f i m de cons

t ru i r o complexo social - previsto para ter pis

cinas, vestiários, quadras, restaurante e até um 

cinema -, e ganhou outros 25 m i l metros qua

drados de presente da Aricanduva, ávida por po

voar o Jardim Leonor. Anos depois, seria confir

mado o sucesso da estratégia. "Quando decidi 

construir minha casa, encontrei dois terrenos 

praticamente de graça, um no Alto de Pinheiros 

e outro a 200 metros do estádio", diz o arquiteto 

Geraldo Vespaziano, de 77 anos, um dos primei

ros a se mudar para o bairro. Torcedor do Corin-

1953 vã 1957 
OSão Paulo analisa Sensibilizado pela 0 São Paulo 

três anteprojetos saúde fragilizada se despede 

e contrata 0 escri de seu presidente, do campo 

tório do arquiteto que morreria de do Canindé, 

Vilanova Artigas. As câncer em 1958, onde 

obras são iniciadas. 0 conselho do treinava, 

Na foto acima, de São Paulo decide e passa 

1954, quem opera 0 batizar 0 estádio de a usar 0 gra

trator éo presiden Cícero Pompeu de mado do novo 

te do clube, Cícero Toledo. Laudo Natel estádio, ainda 

Pompeu deToledo éo novo presidente em obras 

Em 2 de outubro, é realiza

do o primeiro jogo oficial 

no Morumbi, com apenas 

0 anel inferior e um terço 

dos anéis superiores con

cluídos. Em um amistoso, 

os donos da casa batem o 

Sporting de Lisboa por 

1 a 0. Arnaldo Poffo Garcia, 

o Peixinho, marca o primei

ro gol da história do estádio 
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thians, Vespaziano não hesita em admitir que, pai 

de duas crianças, foi atraído pela infraestrutura 

do clube tricolor, do qual ficou sócio antes mes

mo de comprar o terreno. "Não havia comércio 

nem rede de esgoto aqui. Para comprar cigarros, 

tinha de ir de carro até Pinheiros", diz. 

No final dos anos 1960, a região já contava com 

o Hospital Albert Einstein, o Colégio Santo Amé

rico, a nova sede da Rede Bandeirantes de rádio e 

televisão (fundada pelo mesmo Adhémar de Barros e presidida desde 

1948 por loão Saad, seu genro) e, finalmente, a sede do governo esta

dual. Ganha três pontos quem descobrir quem foi o governador que, 

em 1964, assinou a desapropriação do Palácio dos Bandeirantes e sua 

conversão em gabinete oficial. 

U M A O B R A Q U E NÃO A C A B A N U N C A 
No São Paulo, quem dava as cartas era Cícero Pompeu de Toledo, presi

dente do clube desde 1947. Em 1952, foi ele quem fixou a pedra funda

mental e encomendou projetos 

a três escritórios de arquitetura. 

Um deles, feito por um russo, 

sugeria uma arena coberta, des

cartada por fugir à realidade do 

esporte no Brasil. O escolhido 

foi o projeto de João Vilanova 

Artigas, pioneiro na escola co

nhecida como brutalismo - que 

tem como característica princi

pal o uso do concreto sem re

vestimento ou tinta. "Eu ia visi

tar as obras com meu pai e meu 

irmão aos domingos", diz Rosa 

Artigas, 59 anos, filha do arqui

teto. "A gente tomava guaraná 

e ficava ali, vendo aquela obra 

que não acabava mais." 

As obras foram iniciadas em 

1953, graças a um aporte inicial 

da Cervejaria Antárctica, conce

dido em troca de um contrato 

de exclusividade na venda de 



H bebidas após a inauguração. Outro montante foi obtido na Caixa 

Econômica Federal. Na mesma época, o São Paulo vendeu o cam

po do Canindé, usado para treino (apenas mais tarde a Portugue

sa construiria arquibancadas no local). A maior parte do capital, 

no entanto, veio da comercialização de 5 m i l cadeiras cativas, em 

uma jogada de marketing até então inédita no Brasil. 

" F A B U L O S A I N I C I A T I V A " 
Em abri l de 1954, a ousadia era celebrada pela revista O Cruzeiro. 

"Para os incrédulos, o São Paulo jamais construiria seu estádio", 

escreveu o jornalista Jorge Ferreira, esbanjando adjetivos. "Hou

ve, mesmo, uma campanha de descrédito em torno dessa fabu

losa iniciativa da diretoria tricolor, capitaneada bravamente por 

Cícero Pompeu de Toledo." O presidente do clube, no entanto, 

morreria em 1958, antes de o gramado ficar pronto. 

Apelidado de Paulistão durante a obra, o estádio recebeu o 

nome de Cícero Pompeu de Toledo em homenagem a seu princi

pal dirigente. O primeirojogo ocorreu em 2 de novembro de 1960. 

Ainda incompleto, o estádio já disponibilizava todo o anel inferior 

e um terço dos outros dois anéis, onde hoje estão 

as arquibancadas e as cadeiras superiores. Cerca de 

65 m i l pessoas cruzaram o Rio Pinheiros naquele 

domingo para assistir a um amistoso entre os do

nos da casa e o Sporting de Lisboa. Faltando meia 

hora para a partida, o então presidente do clube, 

Laudo Natel, chamou às pressas um funcionário 

da tesouraria. "Ele pediu que eu arrumasse alguém 

para cuidar do placar, que ainda não era eletrônico", 

diz Jérson da Costa Ramos, decano do clube aos 74 

anos. "Fiquei ali, pronto para subir na escada e tro

car as placas com os números. Fazia tanto frio que 

eu torci para que o jogo ficasse em o a o." 

O único gol da partida foi marcado aos 12 mi

nutos do p r imei ro tempo por Arnaldo Poffo, o 

Peixinho, que t inha 20 anos. Ponta-direita numa 

equipe estrelada por Gino Orlando, Ziza e Canho-

teiro, Peixinho converteu de cabeça, n u m mergu

lho na pequena área. "Foi a partir desse jogo que 

Text Box



Escolhido pelo Comi tê Or

ganizador da Copa de 2014 

como o representante de São 

Paulo na lista dos 12 está

dios que devem sediar jogos 

no Brasil, o Morumbi foi ofi

cialmente excluído pela Fifa 

em 16 de junho. Após quase 

um ano de especulações e di

ferentes projetos de refor

ma, a diretor ia do São Paulo 

não apresentou as garantias 

financeiras para executar o 

projeto pré-aprovado, orçado 

em RS 630 mi lhões. 

Em seu lugar, o clube en

viou nova proposta de refor

ma, de RS 265 mi lhões, com to

das as garantias e a indicação 

de apoiadores, como Camar

go Corrêa, Visa e Philips. A Fifa 

negou-se a analisar a nova 

versão. Embora admitisse a hi

pótese de perder o mando da 

primeira partida, o São Pau

lo confiava que o novo proje

to habil i taria o Morumbi a re

ceber jogos da primeira fase e 

das oitavas de final. Nos basti

dores, esperava-se que, às vés

peras da Copa, ele estaria em 

melhores condições do que 

outros estádios e acabaria se

lecionado para a abertura. 

Até o início de junho, o mi

nistro dos Esportes, Orlan

do Silva, dizia que São Pau

lo não t inha"p lano B" e que 

tudo seria resolvido com 

o apoio dos governos es

tadual e municipal - o que 

não aconteceu. No mesmo 

dia do comunicado da Fifa, 

o presidente daCBF, Ricar

do Teixeira, vol tou a men

cionar a construção de um 

novo estádio para 65 mil 

pessoas, em Pirituba, a um 

custo de RS 700 milhões. Al

çado à condição de "plano 

A", o Pir i tubão, como foi ape

lidado, ainda é uma incóg

nita. "O governo do estado 

e a prefeitura de São Pau

lo descartam completamen

te a hipótese de ut i l ização 

de recursos públ icos para 

a construção de novo está

dio", diz nota conjunta divul

gada pelas assessorias. 

Agora, a capital paulista 

corre para se manter como 

uma das cidades-sede. Uma 

hipótese é que empresas se 

unam para a construção do 

novo estádio, valendo-se de 

um f inanciamento do BN

DES. Para muitos, chegou 

a hora de o Corinthians fir

mar parcerias e erguer seu 

próprio estádio. O Palmei

ras já colocou o Palestra Itá

lia à disposição. E Caio Luiz 

de Carvalho, presidente do 

comitê paulista e da SPTuris, 

sinalizou a possibilidade de 

mexer no Pacaembu. Se a ci

dade já parecia atrasada an

tes do imbrógl io, resta saber 

se a Fifa ainda se dispõe a es

tudar nova proposta. "Nesse 

momento, cabe ao São Pau

lo reafirmar que o estádio 

do Morumbi con t i nua ráa 

ser modernizado, com inves

t imentos oriundos de con

tratos já celebrados com a 

iniciativa privada", af i rmou 

em nota o presidente do clu

be, Juvenal Juvêncio. "O São 

Paulo cont inua de portas 

abertas para receber a Copa 

do Mundo", completou. 



K a expressão peixinho passou a ser usada 

no futebol sempre que alguém cabeceia à 

meia altura", diz, orgulhoso, aos 69 anos. 

O estádio ainda levaria uma década para 

ser concluído. Tempos difíceis. "Não so

brava um tostão para o time", recorda Lau

do Natel, 89 anos, presidente do São Paulo 

de 1958 a 1972. Segundo ele, que chegou a 

fazer comercial de parafusos em troca de 

material de construção, a torcida teve de 

ter paciência para aturar 12 anos sem títu

lo - de 1957 a 1969. "Eu dizia que faríamos 

o teatro para oferecer o espetáculo depois. 

Acabei cumprindo a promessa com o b i -

campeonato paulista, em 1970 e 1971." 

Vice-governador na gestão de Adhémar 

de Barros, Natel o sucedeu entre 1966 e 

1967, após a cassação do titular, e voltaria 

ao governo entre 1971 e 1975. Sua tempo

rada no poder fez com que muitos o acu

sassem de ter desviado recursos públicos 

para o clube. Ele nega. E gaba-se de ter 

ajudado a alargar os "horizontes econô-

ARENA REPAGINADA 
Construído para receber 150 
mil pessoas, o Morumbi teve 
sua capacidade reduzida 
para80 mil em 1998. Uma 
nova reforma será feita para 
adequá-lo à Copa de 2014 

micos" do futebol brasileiro, difundindo patro

cínios e estratégias de marketing numa época 

em que toda receita vinha da bilheteria. 

Em seu escritório na Rua Nestor Pestana, 

Natel acompanha com ansiedade a candidatura 

do M o r u m b i para a Copa de 2014 e demonstra 

irritação com o jogo de empurra. "A Fifa quer 

um estádio para 60 m i l pessoas, que esteja per

to de hospitais, do aeroporto, do metrô e de ho

téis", diz. "Que lugar atende a essas exigências? E 

quem construirá um novo estádio, uma vez que 

as três esferas de governojá anunciaram que não 

colocarão dinheiro nisso?"As mesmas perguntas 

têm sido feitas por são-paulinos, corinthianos, 

palmeirenses e santistas. O que ninguém quer 

é perder a oportunidade de torcer pela Seleção 

de pertinho. Com ou sem vuvuzela. 
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