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“A loucura do século.” Foi com essa 
expressão que os livros de História 
registraram a ousada operação 
financeira que permitiu ao Palestra 
Italia, em 27 de abril de 1920, comprar 
o Parque Antarctica, então a maior 
praça esportiva da cidade de São Paulo.
 
Ali, a pequena agremiação de pouco 
mais de cinco anos de idade se tornou 
grande. E o estádio Palestra Italia, 
durante os apaixonantes anos que se 
seguiriam, consagrou-se como palco 
preferencial dos acontecimentos 
da vida do clube – e, por extensão 
inevitável, também da nossa vida.
 
Esta, portanto, é uma história de todos 
nós. De palestrinos e palmeirenses de 
todas as idades e lugares que, de perto 
ou de longe, têm o Palestra Italia, 
agora Allianz Parque, como porto 
seguro. Entrem e fiquem à vontade no 
livro sobre a nossa casa – e celebrem 
conosco este século de loucura.

APRESENTAÇÃO





Naquela tarde, o Luizinho voltava 
da escola sem disfarçar a animação. 

– Eu vou, eu vou, pra casa agora              
eu vou...
– Ué, Luizinho... Virou um dos Sete 
Anões agora? –, perguntou a Lorena, 
sem entender aquela cantoria.
 – Que nada, Lorena. É que hoje meu 
pai vai me levar pra conhecer o Allianz 
Parque, o estádio do Palmeiras!
– E desde quando você mora lá? Achei 
que sua casa fosse aquela ali, ó. 
– Ah, Lorena... Pra quem é 
palmeirense, o estádio é como se fosse 
uma segunda casa! Meu pai e meu avô 
contam tantas histórias de lá... Agora 
é a minha vez de conhecer também. 
Aguenta, coração!
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Bibi !

Quando o Seu Luiz deu um toque na 
buzina, chamando o Luizinho para 
entrar no carro, uma surpresa. Quem 
estava no banco do passageiro?
– Vovô Luizão! O senhor também vai 
com a gente! Eba! 

– Meu caríssimo neto, eu não perderia 
o passeio por nada! Faz muito tempo 
que estou querendo ver de perto essa 
belezura de estádio. Sobe na caranga!
– Opa! Agora! 
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No caminho até o 
Allianz Parque, que fica 
no bairro de Perdizes,     
zona oeste de São Paulo, 
a diversão foi recordar 
os nomes dos grandes 
ídolos do Palmeiras.

– Quando o clube ainda se chamava 
Palestra Italia, tinha o Heitor, o 
Romeu Pelliciari, o Junqueira, o 
Waldemar Fiúme... E o Oberdan! – 
entusiasmou-se o vovô Luizão. – Ele 
era tão bom que segurava a bola com 
uma mão só!
Já o seu Luiz lembrou dos craques 
da época da Academia: Leão, Luís 
Pereira, Dudu, César Maluco... E, 
claro, Ademir da Guia, o Divino.
– Nunca vai existir outro como ele, 
meu filho! 
– Ah, pai, nem vem...  E o Evair? E o 
Edmundo? E o Marcos? – respondeu o 
Luizinho. – Aposto que você também 
achava que nunca mais ia ter outro 
como o Dudu... E olhaí... Apareceu 
outro Dudu! 
No banco da frente, pai e avô sorriram.
Não é que o garoto tinha razão? 
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A conversa chegou ao fim quando o 
Allianz Parque, com sua imponente 
estrutura metálica, apareceu no 
horizonte. Quase hipnotizados, 
vovô Luizão, seu Luiz e Luizinho 
exclamaram ao mesmo tempo:

– Formidável!

– Maravilha! 

– Que da hora!



Eles estacionaram o carro e andaram 
até o estádio, onde foram recebidos 
por uma simpática garota de cabelos 
cacheados.

– Eu sou a Ana e vou ser a guia de vocês 
neste passeio pelo Allianz Parque. 
Estão animados?
– Demais! – respondeu o Luizinho. – 
Esse estádio é muito moderno, parece 
uma nave espacial!
– É verdade! Moderno, mas com muita 
história pra contar! Você sabia que 
estamos no local da praça de esportes 
mais antiga da cidade? Durante muito 
tempo, aqui funcionou o Parque 
Antarctica, construído em 1891.

Oi! 
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Luizinho arregalou os olhos.
– Nossa... É mais velho que o vovô!
– Muito mais! Perto dele eu sou 
só um bebezinho. Tudo bem que 
um bebezinho nascido em mil 
novecentos e guaraná com rolha – 
brincou o vecchio Luizão, arrancando 
risos da turma.
Ana continuou a explicação.
– Já o Allianz Parque foi inaugurado 
em 2014. Ele foi erguido sobre o 
estádio anterior, em uma reforma 
que durou quase quatro anos. Vamos 
entrar para conhecer essa história 
desde o comecinho?
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“Entre o final do século 19 e começo 
do século 20, o Parque Antarctica era 
um dos grandes pontos de lazer da 
cidade de São Paulo. Havia bosques, 
lagos, coretos, pistas para esportes, 
restaurantes, algo como o Parque 
Ibirapuera de hoje. 
Dentro dele, foi construído um 
campo de futebol, com arquibancadas 
de madeira, onde se disputou, em 
1902, a primeira partida oficial da 
história do futebol brasileiro, entre 
Germânia e Mackenzie College, pelo 
Campeonato Paulista.” 
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Outras atividades esportivas, como 
o boxe e o tênis, por exemplo, 
também tinham este enorme jardim 
como palco. 

“Mas não era apenas 
o futebol que atraía 
milhares de paulistanos 
para o Parque Antarctica. 

Foi aqui que, em 1908, aconteceu a 
largada do Circuito de Itapecerica, a 
primeira prova automobilística do país. 

A corrida tinha esse nome porque 
os carros deveriam ir até a cidade de 
Itapecerica da Serra e voltar, em um 
percurso de 75 quilômetros de estradas 
empoeiradas e acidentadas! 

Competidores de diversas 
nacionalidades participaram, 
mas, para alegria das dez mil 
pessoas que vieram ao Parque 
Antarctica acompanhar a chegada, 
quem ganhou foi um paulista, o 
conde Sylvio Álvares Penteado.”
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– Grande Penteado! Aposto que ele 
torcia pro Palmeiras – comemorou        
o Luizinho.
– Acho meio difícil, filho... Nessa 
época ainda não existia nem o Palestra 
Italia! – disse seu Luiz.
– Ué... Mas então o estádio veio antes 
de todo mundo?
Essa foi a deixa para Ana explicar as 
origens do Palmeiras. 
– É isso mesmo. O clube só foi 
fundado em 1914, depois que um 
jovem chamado Vicente Ragognetti 
escreveu uma carta para o jornal 
Fanfulla convocando esportistas 
italianos que moravam em São Paulo 
para formar um time de futebol. 
Por trás da ideia estavam também 
Luigi Cervo, Luigi Marzo e Ezequiel 
Simone, que começaram a tomar as 
providências para a primeira reunião 
dos interessados. Alguns dias depois, 
em 26 de agosto, no Salão Alhambra, 
localizado na Praça da Sé, nasceu o 
Palestra Italia. 
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“Vestindo verde, branco e vermelho, 
as cores da bandeira italiana, o 
Palestra Italia disputou sua primeira 
partida em 1915, um amistoso contra 
o Savoia, na cidade de Votorantim, e 
venceu por 2 a 0. 

Em 1917, o clube estreou no Parque 
Antarctica, já em jogos oficiais, 
válidos pelo Campeonato Paulista. 
Em um deles, no mês de maio, o 
Palestra enfrentou o Corinthians. 

Primeiro duelo, primeira vitória: 
Palestra Italia 3, Corinthians 0.             
O resultado colocou fim a uma série 
invicta de três anos do Alvinegro e foi 
o pontapé inicial da maior rivalidade 
de São Paulo.” 
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“Apesar de já ser um clube reconhecido 
na cidade, com uma torcida que 
conquistara, além dos italianos e seus 
descendentes, brasileiros de todas 
as nacionalidades, o Palestra queria 
crescer ainda mais.
O primeiro passo para isso seria ter 
um estádio próprio – na época, para 
jogar no Parque Antarctica, o time 
pagava aluguel ao América, que havia 
arrendado o campo da Companhia 
Antarctica Paulista, dona do terreno.
Os dirigentes do Palestra Italia 
arquitetaram então um plano ousado, 
para não dizer maluco: comprar, 
de uma vez por todas, o Parque 
Antarctica, então a maior praça 
esportiva de São Paulo. 
Era algo inimaginável para um clube 
com pouco mais de cinco anos de vida, 
e que ainda funcionava numa pequena 
sede no centro da cidade: entidades 
estabelecidas havia muito mais tempo, 
e com muito mais sócios, nunca 
tiveram nem mesmo a coragem de 
sonhar tão alto.”
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“Mas os determinados palestrinos, 
apenas com recursos de sua gente, 
conseguiram levantar a quantia 
necessária para adquirir o terreno.
Em abril de 1920, o contrato foi 
assinado: por 500 contos de réis, o 
Palestra Italia era o novo dono do 
Parque Antarctica. O sonho virou 
realidade.” 
– Hoje pode até parecer que não, mas 
500 contos de réis era dinheiro pra 
dedéu! – interrompeu o vovô. 
– Isso mesmo, um valor altíssimo. – 
concordou Ana. – Mas que valeu cada 
centavo. Querem ver só?
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“Naquele mesmo ano, empurrado 
pela torcida em sua nova casa, o 
Palestra Italia fez excelente campanha 
e chegou à final do Campeonato 
Paulista. A decisão aconteceu em 
um jogo desempate contra o Clube 
Athletico Paulistano, que buscava seu 
quinto título seguido. Mas desta vez 
não deu para o time do famoso Arthur 
Friedenreich: o Alviverde venceu a 
partida por 2 a 1 e ficou com o troféu de 
Campeão Paulista de 1920. 

Após a partida, houve uma enorme 
celebração nas ruas da cidade. Essa 
contagiante festa pela primeira 
conquista oficial da história do 
Palestra ficaria conhecida como    
Pazza gioia – louca alegria, em italiano.”
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“Mandando seus jogos no maior 
estádio da cidade, o Palestra Italia 
se agigantou ao longo dos anos 1920. 
Os assentos de madeira ficaram 
pequenos para abrigar tantos 
torcedores; o clube, então, criou 
uma comissão para analisar e buscar 
recursos para a ampliação do estádio. 
No final da década, as obras 
começaram. E, quando o Stadium 
Palestra Italia foi inaugurado, em 
agosto de 1933, tornou-se de imediato 
um dos mais modernos do Brasil. 
Tinha arquibancadas de cimento 
armado e capacidade para cerca de   
30 mil pessoas.”
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O Luizinho já estava com o peito 
estufado de tanto orgulho. E ficou um 
pouco mais depois de ouvir o que Ana 
disse a seguir.
– Em novembro de 1933, Palestra 
Italia e Corinthians se enfrentaram 
pela primeira vez no novo e moderno 
estádio alviverde. O resultado 
daquela partida é até hoje o maior da 
história do Derby. Palestra 8 a 0!
– Que massacre! Ainda bem que nossa 
família é palmeirense, papai!
Seu Luiz sorriu para o filho e passou 
o braço direito por cima dos ombros 
do pai.
– Devemos todos agradecer a esse 
cara aqui!
– Siamo noi! – respondeu o vovô, em 
italiano. – Ou, como a moçada diz 
hoje: tamo junto!

20



Naquele momento, a turma havia 
subido as escadas e fazia a curva para 
entrar nos corredores do anel superior 
do Allianz Parque. 
Raios de sol vinham da área central 
do estádio e faziam brilhar as galerias 
de concreto, em uma cena que apenas 
aumentava a expectativa pelo que 
estava por vir. 
Quando Ana conduziu o trio para a 
entrada das arquibancadas, o coração 
do Luizinho começou a bater forte. 
E não era para menos. 
Uma imensidão verde se revelava 
diante de seus olhos.
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– É... 



– É... 



– É a coisa mais 
linda que eu já vi! 
 



– A mágica acontece aqui –, disse Ana. 
– São mais de 44 mil lugares, todos 
cobertos. Imaginem isso tudo lotado 
de palmeirenses?
– Fica um caldeirão verde! 
– Fica mesmo, Luizinho! Tanto que, 
nos quatro primeiros anos de Allianz 
Parque, o Palmeiras conquistou três 
títulos importantíssimos: a Copa 
do Brasil de 2015 e os Campeonatos 
Brasileiros de 2016 e 2018. Em 
todos eles, a força da torcida nas 
arquibancadas, jogando junto com o 
time, foi fundamental.
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Era hora de continuar o passeio. 
Enquanto guiava a turma para 
a próxima parada do tour, Ana 
voltou no tempo para contar uma 
das passagens mais importantes da 
centenária história do clube.
– Em setembro de 1942, aconteceu 
aqui uma decisão que marcaria para 
sempre a vida do Palestra e de seus 
torcedores. Mas não foi no gramado. 
– Ué? Como assim? – perguntou 
Luizinho.
– A história vai bem além do futebol – 
explicou Ana. – Você vai entender.
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“No início de 1942, o Brasil entrou 
na Segunda Guerra Mundial ao lado 
dos chamados Aliados, liderados 
por Inglaterra, União Soviética e 
Estados Unidos. 
Do outro lado da batalha, estavam 
Itália, Alemanha e Japão, que 
queriam alastrar pelo mundo os 
ideais antidemocráticos de seus 
governantes de então. 
O clima de tensão provocou, por 
aqui, uma perseguição muito grande 
aos imigrantes ligados a esses países 
inimigos – mesmo que, em sua 
maioria, eles já fossem brasileiros de 
fato e de direito, e não tivessem nada 
a ver com os desmandos dos ditadores 
de seus países de origem. 
Também as instituições que de 
alguma forma tivessem laços com 
italianos, alemães e japoneses 
sofreriam as consequências. 
Algumas acabaram sendo 
incorporadas por associações 
brasileiras, outras foram 
simplesmente impedidas de 
funcionar e fechadas.”
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“Para evitar qualquer problema,         
o Palestra Italia já tinha mudado,    
em março, seu nome para          
Palestra de São Paulo.
Mas em setembro, não por 
coincidência quando o time se 
preparava para disputar a decisão do 
Campeonato Paulista contra o São 
Paulo, uma campanha foi feita para 
desestabilizar o clube, acusando-o 
injustamente de não ser uma 
instituição brasileira.”

31



“Alguns adversários queriam a 
extinção do Palestra, de tal forma que 
pudessem se apoderar de todo seu 
enorme patrimônio. 
As autoridades pressionaram os 
diretores alviverdes para que o nome 
do clube fosse novamente trocado; 
caso contrário, suas atividades 
poderiam ser encerradas. Em uma 
dramática reunião na sala de troféus 
do Palestra, que ficava embaixo 
das arquibancadas do estádio, eles 
decidiram adotar um novo nome: 
Sociedade Esportiva Palmeiras.”
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“No final daquela semana, quando 
chegou o dia da decisão contra o 
São Paulo, o time do Palmeiras 
subiu ao gramado do Pacaembu 
carregando uma bandeira do Brasil. 
Os críticos ficaram em silêncio. Só 
os palmeirenses fizeram barulho, 
em campo e nas arquibancadas: o 
Verdão venceu por 3 a 1 e conquistou 
o Campeonato Paulista de 1942.”



Luizão vibrou como se estivesse 
comemorando um gol. 
– O Palestra morreu líder e o Palmeiras 
nasceu campeão! 
– Era isso que diziam na época – 
celebrou Ana, batendo na mão 
espalmada do vovô. – Esse episódio é 
lembrado na história do clube como 
a Arrancada Heroica. A partir daí, o 
Palmeiras continuou a tradição de 
vitórias do Palestra Italia. E seriam 
tantas...
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“Em julho de 1951, no Maracanã, o 
Palmeiras conquistou a Copa Rio, 
primeiro campeonato mundial 
interclubes, ao superar a Juventus de 
Turim, da Itália.
Foi um torneio único, carregado de 
significados, decidido no mesmo 
estádio onde, um ano antes, a Seleção 
Brasileira tinha perdido a Copa do 
Mundo para o Uruguai. 
Mais de 120 mil pessoas assistiram 
ao triunfo do Verdão; no retorno 
a São Paulo, outras centenas de 
milhares acompanharam o desfile 
dos campeões mundiais da estação de 
trem até o Parque Antarctica. 

No final da década, o clube venceu o 
Supercampeonato Paulista de 1959, 
em uma emocionante decisão em 
melhor de três jogos contra o Santos. 
Logo depois, veio o primeiro título 
nacional da história palestrina: a 
Taça Brasil de 1960, conquistada 
diante do Fortaleza com uma goleada 
por 8 a 2.” 
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Ana explicou que essas duas últimas 
decisões aconteceram no Pacaembu, 
porque o Parque Antarctica já estava 
de novo pequeno para abrigar tantos 
torcedores. 

– No começo dos anos 1960, o clube 
decidiu ampliar novamente o estádio. 
Foram alguns anos de obras até a 
reinauguração, em setembro de 
1964: desta vez, as novidades foram 
a construção da arquibancada 
na entrada da avenida Francisco 
Matarazzo e a elevação do campo a três 
metros do nível do solo, para evitar os 
alagamentos em dias de chuva. 

– O Jardim Suspenso! – exclamou o 
vovô, saudoso. – Cada jogo do Verdão 
era uma verdadeira lição de futebol! 
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– Foi nessa época que o Palmeiras 
ganhou o apelido de Academia, não 
foi? – perguntou Luizinho.
– Isso mesmo – Ana respondeu. – 
Depois da conquista do Torneio Rio-
São Paulo de 1965, os jornais diziam 
que os craques palestrinos eram 
professores, que faziam do gramado 
uma sala de aula para ensinar os 
adversários a jogar bola. 
– Onze mestres, meu caro neto. Valdir; 
Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar 
Carabina e Geraldo Scotto; Dudu 
e Ademir da Guia; Gildo, Servílio, 
Tupãzinho e Rinaldo. Onze mestres!
– Puxa! Que memória! – disse Ana, 
admirada ao ver que a escalação 
daquele time ainda estava na ponta da 
língua do vovô. 
– Minha filha... Eu posso até não 
lembrar o que almocei hoje, mas 
das coisas do Palmeiras eu não me 
esqueço nunca!
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“Durante as décadas seguintes,   
alguns esquadrões históricos do 
Palmeiras desfilaram sua classe        
pelo Jardim Suspenso. 
Nos anos 1970, o técnico Osvaldo 
Brandão comandou a inesquecível 
geração da Segunda Academia, com 
Leão, Eurico, Luís Pereira, Alfredo, 
Zeca, Dudu, Ademir da Guia, 
Leivinha, Edu, Nei, César Maluco... 
Foram dois títulos brasileiros, três 
paulistas e incontáveis conquistas 
internacionais.
Nos anos 1990, chegou a vez de 
brilharem os supertimes da Era 
Parmalat, que trouxeram as faixas de 
campeão de volta ao Parque Antarctica 
após um jejum de 16 anos. Evair, César 
Sampaio, Edmundo e Zinho lideraram 
o Palmeiras rumo ao bicampeonato 
estadual e nacional em 1993 e 1994.
Em 1996, de novo treinado por 
Vanderlei Luxemburgo, mas já com 
uma formação bem diferente, o Verdão 
de Cafu, Rivaldo e Djalminha venceu o 
Paulistão marcando 102 gols no torneio 
– a marca centenária e o título vieram 
em uma vitória por 2 a 0 contra o 
Santos, aqui no Palestra Italia.”
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“Em 1999, finalmente chegaria 
o título mais importante já 
conquistado pelo Palmeiras em 
seus domínios: a tão sonhada                    
Taça Libertadores da América.
Luiz Felipe Scolari, o Felipão, tinha 
sido contratado com a missão 
específica de vencer o torneio 
continental. O time reunia craques 
que já haviam brilhado com a camisa 
do Verdão, como Evair, Zinho e César 
Sampaio, e outros que começavam a 
fazer sua história no clube, como Alex, 
Oséas e Paulo Nunes.  
Mas o melhor jogador daquele 
campeonato foi um goleiro. Ou 
melhor, um santo goleiro: Marcos, 
cujos milagres nas partidas contra 
Corinthians e River Plate levaram o 
Palmeiras à decisão da competição.”
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“A grande final da Libertadores 
aconteceu aqui no Palestra Italia em  
16 de junho de 1999, contra o Deportivo 
Cali, da Colômbia. No tempo normal, 
vitória palestrina por 2 a 1, gols de 
Oséas e Evair; nos pênaltis, 4 a 3 para  
o Verdão.           
São Marcos, desta vez, nem precisou 
defender a cobrança decisiva. Foram 
os olhos dos quase 40 mil torcedores 
no estádio que desviaram o chute 
do colombiano Zapata para fora. 
Palmeiras, campeão da América!”
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– Xi... Acho que tá chovendo 
aqui no meu olho – brincou seu 
Luiz, enxugando as lágrimas que 
apareceram enquanto relembrava a 
conquista da Libertadores de 1999.
A turma havia descido vários lances de 
escada e agora estava parada diante  
de uma porta verde.
– Bom, então se preparem. Acho 
que vocês vão se emocionar um 
pouquinho mais – disse Ana. – Posso 
abrir?
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Quando Luizinho viu o que estava do 
outro lado da porta, mal se conteve. 
Antes mesmo de saber se podia 
entrar... Já foi entrando.
– Não acredito! É o vestiário do Verdão! 
– Sim! Com as paredes inteirinhas 
decoradas com as fotos das nossas 
grandes conquistas! – completou Ana. 
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Ana deixou todos à vontade por 
um bom tempo, antes de reuni-los 
novamente.
– Estamos chegando ao final do tour do 
Allianz Parque... 
– Aaaaaaah... – responderam 
Luizinho, seu Luiz e Luizão, em coro.
– Mas antes, uma surpresa. Vamos 
subir para o campo? 
Não foi preciso convidar duas vezes. 
Em um piscar de olhos, os três já 
estavam à beira da escada que levava ao 
gramado, prestes a realizar um sonho.
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Três gerações de palestrinos subiram 
juntos aqueles degraus, cada um deles 
relembrando todas as emoções que o 
Palmeiras lhes proporcionou.
Os mais experientes, claro, têm mais 
histórias gravadas na memória. Mas 
nem por isso o sentimento dos mais 
jovens pelo Alviverde é menor.
O que são, afinal, alguns anos a mais 
ou a menos... 
Quando a Academia é eterna?
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E se apresenta em         
um paraíso como este?



A sensação de estar no solo sagrado 
do estádio do Palmeiras, ainda mais 
sabendo de toda aquela sensacional 
história, era indescritível. O passeio 
acabou ali. Mas a lembrança daquele 
momento viveria para sempre.
Com um abraço carinhoso em cada 
um deles, Ana despediu-se.
– Voltem sempre! A casa é de vocês!
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A visita da família do Luizinho ao 
Allianz Parque foi o assunto do dia 
seguinte na escola. Também, pudera: 
o garoto não parou de falar sobre o 
passeio por um minuto sequer.   
– O Allianz Parque é enorme! 
Acreditam que eu entrei no vestiário 
e no gramado? E as histórias? A 
Ana contou várias... Uma mais 
emocionante do que a outra! 
– Ela sabe quem é o Ademir da Guia? 
Meu avô tem uma foto com ele! – disse 
o Rafael, animado.
– Sim! A Ana também sabe tudo dos 
jogadores do Verdão! Ela até contou 
que...
– Humpf. Quem é essa Ana? – 
interrompeu a Lorena, impaciente. 
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O Milo, muito observador, percebeu o 
que estava acontecendo e não perdoou.
– Xi... Acho que tem alguém com 
ciúmes da Ana!
Todos deram risada, e a Lorena ficou 
mais vermelha do que um tomate.
Ela pegou o caderno de cima da mesa e 
olhou feio para o Luizinho.
– Ora... seu... seu...
– Ei, Lorena, peraí!  Eu não falei nada! 
Foi o Mil...
Não houve tempo de argumentar.  
O caderno já estava voando na direção 
do Luizinho, que nem conseguiu  
se proteger.
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Mas... Aconteceu um milagre! 
O caderno parou antes de chegar no 
Luizinho, caindo no chão de repente. 
Era como se ele tivesse batido em 
alguma barreira invisível! 
Ninguém entendeu o que tinha 
acontecido. 
Só o Luizinho, que, ao abrir os olhos, 
apontou os dedos indicadores para o 
céu e deu uma piscadinha.
– Obrigado, São Marcos!

Fim
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