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Centro de Treinamento Frederico Antonio Germano Menzen

O CT da Barra Funda, como é popularmente conhecido, é o local onde o esquadrão tricolor realiza suas pré-temporadas e
treinamentos técnicos, táticos e físicos. 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.

Está localizado na região central de São Paulo. Ainda assim, o terreno de 44.472 m² é amplo e arborizado, além de contar com
estrutura de primeira linha para que os atletas e demais profissionais realizem seus trabalhos. Mítico para os torcedores, o
acesso ao local de trabalho do time é bastante restrito, e não há horários de visitação (exceto visitas do Programa Sócio
Torcedor).

Ao todo, 120 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 e, claro, comissão
técnica e jogadores. Tudo prático e funcional, para garantir a melhor condição aos atletas.

Estrutura

O prédio 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 - Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e

CT Barra Funda

Morumbi

• REFFIS

• CT Barra Funda
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• CT Guarapiranga
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Fisiológica -, onde os atletas fazem as avaliações físicas e o trabalho de prevenção e recuperação de lesões.

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.

Ficha Técnica

Inauguração:
09 de abril de 1988

Área do terreno:
44.472 m²

Endereço:
Av Marquês de São Vicente, 2724
Barra Funda, São Paulo - SP
05036-040.
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