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Aniversário de 28 anos do CT da Barra Funda
No dia 9 de abril de 1988, foi concluído e inaugurado o Centro de Treinamento "Frederico Antônio
Germano Menzen"

Há 28 anos foi inaugurado, em cerimônia oficial, o Centro de Treinamento do São Paulo Futebol

Clube no bairro da Barra Funda (em 1988, aliás, era comum chamá-lo de CT da Lapa). Em uma

área de 44.472m², o CT foi uma realização do esforço da comunidade são-paulina com o patrocínio

da companhia de cervejas Brahma.

Adquirido em 1982 e construído entre 1984 e 1988, no terreno localizado entre o Ribeirão da Água

Preta, a então várzea do Rio Tietê e a Av. Emissário (atualmente Marquês de São Vicente), o local,

que passou a ser uma espécie de segunda casa para o Tricolor, foi batizado com o nome de

Frederico Antônio Germano Menzen, uma homenagem ao ex-presidente do São Paulo nos difíceis

anos 30, após a refundação.

Hoje, o CT da Barra Funda é referência mundial em termos de estrutura e preparo pare receber

pré-temporadas de delegações e treinamentos técnicos, táticos e físicos. Foi onde a seleção norte-

americana de futebol se abrigou na Copa do Mundo de 2014. É lá também que a equipe são-paulina

se concentra para as partidas e onde moram alguns atletas de fora da cidade que escolhem residir

no clube.

Profissionais trabalham diariamente em função da equipe, desde o departamento de futebol, que

cuida entre outras coisas das documentações dos atletas, transferências e logística, passando pelo

departamento médico, assessoria de imprensa, edição de vídeos, seguranças, cozinheiros, copeiros,

campos e jardins, manutenção, lavanderia, além do famoso REFFIS, o Núcleo de Reabilitação
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Esportiva Fisioterápica e Fisiológica "Maria Zilda Gamba Natel". E cláro, também a comissão técnica

e jogadores profissionais.

 

ESTRUTURA

O prédio principal conta com 20 apartamentos duplos, todos suítes, sendo 16 para atletas e quatro

para a comissão técnica. No mesmo andar dos quartos está o salão de jogos, com uma sempre

atualizada lan house, mesa de bilhar, jogos eletrônicos e conexão wireless.

Na parte térrea fica a cozinha (industrial), refeitório para 50 pessoas, sala de TV, sala de

palestras, sala da comissão técnica, departamento de futebol, áudio e vídeo, departamento médico

e o REFFIS, onde os atletas fazem as avaliações físicas e o trabalho de prevenção e recuperação de

lesões.

O recente complexo de imprensa foi inaugurado em 2013. Nele, os profissionais da categoria tem

todos os recursos disponíveis para a plena execução de suas funções. O "Auditório Telê Santana",

local onde são realizadas as entrevistas coletivas, é o destaque da construção.

Na parte externa são três campos oficiais, o principal deles com as mesmas dimensões do gramado

do Morumbi. Conta ainda com dois mini-campos - um para treinos específicos dos goleiros e outro

de "showbol", utilizado para treinos de alta intensidade. Há também uma piscina, campo de areia,

quadra poliesportiva, arquibancada para 704 pessoas, quatro vestiários, consultório de podologia,

salão de cabeleireiro, sala de imprensa, estacionamentos privativo e para convidados com um total

de 164 vagas. 

 

FICHA TÉCNICA

Inauguração (concluído): 09 de abril de 1988

Inauguração (parcial): 22 de junho de 1985

Área do terreno:

44.472 m²

Endereço:

Av Marquês de São Vicente, 2724

Barra Funda, São Paulo - SP

05036-040.

 

FREDERICO ANTÔNIO GERMANO MENZEN

Frederico Menzen deteve o registro histórico de Sócio número 1 do São Paulo FC. Na reunião de

refundação do clube, foi escolhido como o primeiro representante do tricolor na Liga Paulista de

Futebol. Presidiu o clube no biênio de 1936 a 1938. Integrou por diversas vezes a Diretoria

Executiva e o Conselho Deliberativo. Em 1938 presidiu a Junta Governativa e de 1946 a 1949

exerceu a Presidência do Conselho Deliberativo. Eleito Vice-Presidente em 1954 chegou a ocupar

por um mês a Presidência do clube. Em 1958, passou a integrar a Comissão Pró-Estádio, instituída

para coordenar a construção do Morumbi. Como Presidente Benemérito, foi o maior responsável

pela contratação do técnico Feola.
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