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Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel

Inaugurado pelo então presidente Marcelo Portugal Gouvêa em 16 de julho de 2005 - ano de ouro do São Paulo FC neste século
- o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel é mais uma iniciativa pioneira do Tricolor em sua constante busca
pela excelência. Erguido em um amplo terreno de 220 mil metros quadrados, o centro é referência internacional no trabalho
de formação de atletas de alto rendimento.

Localizado em Cotia, a cerca de 30 quilômetros da capital paulista, o CFA conta com invejável estrutura esportiva,
educacional e administrativa. As modernas instalações aproveitam a natureza e geografia do terreno, criando um ambiente
altamente funcional e de extremo conforto e tranquilidade para os jovens que sonham em seguir carreira no esporte.

 

Excelência em estrutura

Desde sua inauguração, o CFA Cotia passa por um permanente processo de melhorias, como uma das prioridades da gestão do
Presidente Juvenal Juvêncio.

Além da já reconhecida infraestrutura de bastidores, em 2011 foi inaugurado um estádio com capacidade para até 1.500
pessoas, para que o Tricolor tenha uma bela e confortável casa para os jogos de todas as categorias de base do clube. Ao
lado, um amplo estacionamento para receber todos os visitantes, com entrada independente das demais áreas do complexo.

Em 2012, foram abertas as portas também do novo alojamento do local, planejado nos melhores padrões hoteleiros para
receber confortavelmente até 148 hóspedes. O CFA é, atualmente, um dos maiores pólos sul-americanos de intercâmbio
esportivo, recebendo delegações de diversos esportes e de todas as regiões do planeta, que agora poderão ficar hospedadas
no próprio Centro. Ambos os projetos foram viabilizados através da Lei de Incentivo ao Esporte.

CFA Cotia

Morumbi

• REFFIS

• CT Barra Funda

• CFA Cotia

• CT Guarapiranga
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Também viabilizada com recursos da Lei, já está em funcionamento a mais nova unidade do Núcleo de Reabilitação Esportiva
Fisioterápica e Fisiológica, o REFFIS, internacionalmente reconhecido pelo atendimento a grandes nomes do esporte mundial.
O novo espaço foi modernamente equipado através da parceria com a empresa Life Fitness, e conta com uma novidade, o
chamado "caminho das águas", circuito aquático que trabalha a propriocepção. Além disso, uma piscina construída acima do
nível do solo permite que os exercícios de fisioterapia sejam melhor acompanhados por janelas de vidro que permitem total
observação da qualidade do movimento de cada atleta.

 

Celeiro de craques

No CFA treinam as categorias infantil, juvenil e júnior do Tricolor. Todos os atletas da base são-paulina recebem
acompanhamento não apenas esportivo mas também pedagógico, médico e odontológico. Além disso, o São Paulo FC mantém
convênios com escolas da região, garantindo o acesso dos jovens à educação e acompanhando o desempenho escolar de cada
atleta, que tem à sua disposição atendimento individualizado e aulas de reforço.

Em menos de uma década de existência, o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel já revelou, entre outros,
nomes como Breno, Hernanes, Jean e Lucas, a mais recente jóia do Tricolor. Acima de tudo, porém, o trabalho lá realizado
pelo São Paulo FC contribui com a sociedade, formando com dignidade jovens cidadãos brasileiros.

Estrutura

230.000m²

1 campo oficial com arquibancada para 1500 pessoas e 208 vagas de estacionamento;

Outros 7 campos oficiais;

08 vestiários;

04 campos sociais;

drenagem e irrigação computadorizada;

01 quadra poliesportiva;

01 campo de areia;

áreas de estacionamento;

04 alojamentos para 110 jogadores;

04 vestiários;

refeitório para 120 pessoas e cozinha industrial;

sede administrativa;

sala de monitoramento;

02 piscinas, sendo uma semiolímpica;

oficina de manutenção;

quiosques de lazer;

podólogo;

consultório médico e odontológico;

REFFIS - Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica;

Alojamento para 148 hóspedes (74 apartamentos);

02 salas de para reforço escolar e aulas de inglês para jogadores e funcionários;

02 lagos

Ficha Técnica

Aquisição:
27 de julho de 2004.

Inauguração:
16 de julho de 2005.

Categorias:
Elenco Júnior, Juvenil e Infantil

Endereço:
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