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Justificativa - PL 0314/2014 
O Parque da Antarctica foi criado no final do século XIX pela Companhia Antarctica 

Paulista para seus funcionários, próximo a fábrica, contendo uma vasta área verde (com um 
pequeno lago, coreto e bosques), parque infantil, restaurantes, choperia e áreas para a prática 
esportiva (incluindo pistas de atletismo, quadra de tênis e um dos primeiros campos de futebol 
da cidade). Com a chegada e expansão do futebol, esse espaço passou a ser cada vez mais 
requisitado e a empresa aproveitou a oportunidade ao alugar o campo de futebol para 
pequenos clubes da cidade. 

Em 1914 nasce o Palestra Itália - a palavra Palestra, de origem grega, significa em 
tradução livre da língua italiana "academia ou escola onde se pratica atividades físicas". 

Até então, havia algumas agremiações de origem italiana na capital paulista, mas 
nenhuma era grande o suficiente. Como a Itália foi definitivamente unificada apenas no final do 
século XIX, ainda era perceptível no Brasil o agrupamento de imigrantes oriundos de uma 
mesma região, com calabrases, sicilianos, vênetos, napolitanos, entre outros, convivendo entre 
si e até falando seu próprio dialeto. 

O Palestra, então, nasceu com a ambição de ratificar no Brasil a recém concluída 
consolidação da Itália na Europa, formando um time que representasse a colônia como um 
todo e, assim, podendo brigar de frente com as grandes potências futebolísticas da cidade. Por 
isso, em vez de entrar em campo sem a preparação adequada (perdendo jogos e desanimando 
fundadores e simpatizantes, como ocorreu com vários outros times que surgiam na época), a 
equipe palestrina ficou meses treinando no campo da rua Major Maragliano, na Vila Mariana, 
realizando avaliações a fim de escolher os melhores jogadores antes de disputar uma partida 
oficial. 

Em 1917 passou a ocupar o Parque da Antarctica, dividindo seu uso com o Améria. O 
contrato previa que o América utilizaria o campo nas terças, quintas, sábados, domingos e 
feriados na parte da manhã, enquanto o Palestra Itália utilizaria nos mesmos no período da 
tarde, tanto para treinos como para as partidas oficiais. 

Em 1920, o Palestra Itália (com o apoio da Cia Matarazzo) efetuou a compra do campo 
de futebol e de grande parte do terreno do Parque da Antarctica, além de formalizar um acordo 
de venda dos produtos da Companhia Antarctica nas dependências do estádio. 

Em 13 de agosto de 1933, após grandes investimentos foi inaugurado maior e mais 
moderno estádio de futebol do país na época - "Stadium Palestra Itália", com capacidade para 
30 mil torcedores. Neste mesmo período, a sede social do clube foi transferida do centro da 
cidade para o entorno do estádio. 

Após 100 anos de história, o Palmeiras chega a 2014 preparado para reverenciar sua 
história, seus ídolos, suas raízes italianas e os milhões de homens e mulheres que ao longo de 
quase um século fundaram, construíram e transformaram o Palmeiras em um dos maiores 
clubes do mundo. 
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