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Maior estádio particular do Brasil, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, é a casa do São Paulo FC e palco de muitos
dos principais eventos esportivos e de entretenimento do continente.

Além de festejar as várias glórias tricolores, o Morumbi já sediou grandes momentos paulistanos, como jogos da Seleção
Brasileira, a visita do Papa João Paulo II e shows de grandes artistas como Paul McCartney, U2, Queen, Madonna e Michael
Jackson, entre tantos outros.

Atualmente, muito além de uma moderna instalação esportiva, o Morumbi é uma importante e lucrativa unidade de negócios
do São Paulo FC. Algumas das maiores empresas do país e do mundo mantêm camarotes corporativos no estádio, que desde
2007 passou a abrigar também o Morumbi Concept Hall, espaço de compras e lazer situado no anel térreo.

> BREVE HISTÓRICO

"Se é um sonho, que seja grande!"
Lema da Comissão Pró-Estádio

O maior sonho são-paulino foi projetado pelo renomado arquiteto Vilanova Artigas. A construção teve início em 1952 e
consumiu 18 árduos anos até ser finalizada. A primeira inauguração, ainda parcial, foi em 02 de outubro de 1960, na partida
contra o Sporting-POR vencida pelo Tricolor com o célebre gol de Peixinho, o primeiro da história do Morumbi. Somente em
1970, porém, o estádio seria inteiramente entregue à torcida tricolor.
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• CT Barra Funda
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Cícero Pompeu de Toledo

"Fazer o possível agora, e o impossível depois."
Cícero Pompeu de Toledo

Cícero Pompeu de Toledo foi um dos maiores presidentes da história do São Paulo FC e grande entusiasta da construção do
estádio são-paulino. Sua morte - ainda durante as obras do Gigante Tricolor - não lhe roubou o reconhecimento, e o estádio
foi batizado em sua homenagem.

Especificações

 
CAPACIDADE

Capacidade de público total: 66.795;

Capacidade de público por ingressos comercializáveis: 66.435;

Capacidade de público quando inaugurado finalizado: 149.408 pessoas;

O alvará do Estádio Cícero Pompeu de Toledo junto a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura da
Cidade de São Paulo, válido até 31 de outubro de 2018, aponta o seguinte:

Lotação máxima: 66.795 pessoas (incluso setores de ingressos não comercializáveis)

Distribuição da lotação

Nível superior
Arquibancada setor amarelo: 10.000
Arquibancada setor azul: 10.000
Arquibancada setor laranja:  8.377
Arquivancada setor vermelho e visitante: 9.162

Nível intermediário
Cadeiras setor amarelo: 3.225
Camarotes setor amarelo: 474
Cativas setor azul: 4.422
Camarotes setor azul: 57
Cabines setor azul: 185 (não comercializáveis)
Cadeiras setor laranja: 2.393
Camarotes setor laranja: 1.105
Cativas setor vermelho: 5.280
Camarotes setor vermelho: 204
Tribunas setor vermelho: 175 (não comercializáveis)  

Nível térreo
Camarotes setor amarelo: 1.796
Gerais setor azul: 2.152
Camarotes setor azul: 1.053
Camarotes setor laranja: 1.902
Setor PNE: 211
Gerais setor vermelho: 2.008
Camarotes setor vermelho: 2.614

OUTROS DADOS

Área total (incluso Complexo Social "Manoel Raymundo Paes de Almeida"): 154.520 m²;

Área construída: 112.904 m²;
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Área reservada ao público: 62.450m²;

Área reservada a PNE: 470m²;

Campo oficial de 105m x 68m - padrão FIFA;

Sistema de iluminação: 256 refletores HPI 1500W, 1500lux/ponto;

2 bancos de reservas com 22 assentos com estofamento Recaro e cobertura de vidro blindado;

1 banco com 8 assentos com estofamento Recaro e cobertura de vidro blindado;

2 placares eletrônicos;

Sistema de drenagem e irrigação computadorizado;

Pista de atletismo de 450m com quatro raias contínuas e oito na reta principal;

81 bares e lanchonetes;

51 banheiros;

105 guichês de vendas de ingresso;

Tribuna Presidencial "Deocleciano Dantas de Freitas";

Salão Admnistrativo "Marcel Klaczko";

Salão Nobre "Luiz Campos Aranha";

Auditório "Monsenhor Francisco Bastos" para 240 pessoas;

Memorial "Luiz Cássio dos Santos Werneck";

Morumbi Concept Hall;

Sala de Imprensa "Geraldo José de Almeida";

Tribuna de Imprensa;

Posto policial;

Posto médico emergencial;

JECRIM "Waldemar Mariz de Oliveira Jr";

Vestiário "José César Dias", de uso do São Paulo FC;

1 outro vestiário profissionai;

2 vestiários amadores;

1 vestiário p/árbitros;

Ficha Técnica

Inauguração parcial:
02 de outubro de 1960

Inauguração final:
25 de janeiro de 1970

Endereço:
Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1
Morumbi, São Paulo - SP
05653-070

Telefone:
(11) 3749-8000

Fax:
(11) 3742-7272

Partilhar16  Gosto 56
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