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1. INTRODUÇÃO 
 

Em 1908, no dia 28 de junho, um grupo de homens composto por brasileiros e ingleses 

fundaram o Villa Nova Athletic Club. Provavelmente, não sabiam naquela ocasião que a 

atitude que tomaram sobreviveria a duas guerras mundiais, ao nascer e cair da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao ocaso do secular Império Inglês e, principalmente, 

à presença e domínio dos ingleses na região de Morro Velho.  

Em 112 anos de história, o Leão do Bonfim, como é carinhosamente conhecido em Nova 

Lima e Minas Gerais, conquistou diversos títulos. Destacamos, para mostrar a força dessa 

importante agremiação esportiva, o Campeonato da Liga Mineira de Futebol, em 1932; o 

Tricampeonato Mineiro em 1933, 1934 e 1935 – primeiros títulos da era profissional no 

estado; o Supercampeonato Mineiro de 1951; o Campeonato Brasileiro da Segunda 

Divisão, em 1971; duas Taça Minas Gerais, 1977 e 2006; e o Tetracampeonato Mineiro 

do Interior nos anos de 1996, 1997, 1998, 1999. Trecho do hino popular demonstra o 

quanto e como o clube está inserido no cotidiano da cidade: Villa Nova da terra do ouro 

/ Tu és de Nova Lima um tesouro / Não existe outro time para mim / Eu adoro esse Leão 

do Bonfim. 

A vida social, cultural e recreativa também teve contribuição do Villa ao longo do século 

XX, pois em um passado não tão distante, o clube promoveu bailes em sua Sede Social, 

construiu e manteve por muitas décadas o Parque Aquático do Villa Nova, composto por 

piscinas, bares, sauna e quadras esportivas. Não podemos deixar de mencionar o atual 

Estádio Municipal Castor Cifuentes, localizado no Bairro Bonfim, local que evoluiu de 

uma área retangular plana, com duas traves de madeira para um estádio com 

arquibancadas, vestiários, academia, salas administrativas, banheiros para o público e 

diversas cabines para rádio e televisão.  

Se por um lado as dificuldades financeiras enfrentadas nas últimas décadas dilapidaram 

esse patrimônio, por outro, em parte, eles permaneceram no conjunto urbano da cidade 

de Nova Lima e são utilizados pela população. No caso do estádio, a utilização se dá pelo 
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próprio Villa e por outros times amadores da cidade; já em relação ao Parque Aquático, 

após a municipalização do local, com o término das obras que passa o espaço, contribuirá 

para lazer e divertimento para importante parcela de moradores. 

Para além dos aspectos materiais, talvez seja no imaginário local, portanto, no imaterial, 

que se encontra a maior riqueza e contribuição do Villa Nova para a história de Nova 

Lima. Fundado para divertimento de operários que labutavam em condições de trabalho 

extremamente difíceis na antiga Saint John Del Rey Mining Company, o Villa, desde 

então, possibilita momentos de distração e entretenimento. A expectativa para uma 

partida de futebol, a resenha sobre a atuação do time e a esperança da conquista de vitórias 

e títulos contribuem, de certo modo, para amenizar as dificuldades do dia a dia. Tem ainda 

o Villa Nova participação relevante na divulgação e promoção de Nova Lima em âmbito 

estadual e nacional, pois ao disputar uma partida de futebol na capital do estado ou em 

uma cidadezinha no interior do país, não escutamos que o Villa Nova Atlético Clube 

enfrentará tal adversário, mas, sim, que o “Villa Nova de Nova Lima” jogará contra tal 

time... 

Muitos comentaristas esportivos defendem que a grandeza de um time deve ser medida 

pelo tamanho e paixão de sua torcida. Se assim o for, o Villa Nova é imenso, haja vista o 

apoio que recebe em dias de jogos no Alçapão do Bonfim, onde milhares de pessoas 

vestidas com o manto vermelho e branco apoiam, incondicionalmente, a equipe em busca 

da vitória. Ao som da Charanga do Villa, a primeira de Minas Gerais e segunda do Brasil, 

os torcedores pressionam a arbitragem, atazanam os jogadores adversários e, havendo 

necessidade, cobram de seus próprios atletas melhor performance. Em caso de derrota, a 

tristeza toma conta da região do Bonfim, porém, se o Leão vencer, fogos de artifício, 

bares lotados e camisas vermelhas tomam conta da cidade. 

Essa forte presença social, construída há mais de um século, marcada por duradouros 

vínculos afetivos e que evidencia importante tradição em Nova Lima justificou a 

apresentação do pedido de registro do Villa Nova Atlético Clube como patrimônio 

imaterial da cidade. Else Dorotéa Lopes, representante de notório saber, conhecimento ou 

interesse do Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima, 
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Senhor Jairo Gomes Moreira e Senhor João Bosco Pessoa, ambos Conselheiros Natos do 

Villa Nova, enviaram ao referido Conselho a solicitação de registro do clube, que foi 

exposta na centésima trigésima sétima reunião do Conselho Consultivo, realizada no dia 

22 de agosto de 2018. Após leitura da proposta, a indicação foi aprovada por 

unanimidade.  

A realização desse dossiê seguiu algumas etapas consideradas essenciais para o 

desenvolvimento de qualquer trabalho de pesquisa / escrita. Inicialmente foi realizado um 

amplo levantamento bibliográfico sobre a história do município de Nova Lima, com 

enfoque para a região de Morro Velho e a presença da Saint John Del Rey Mining 

Company. Foram pesquisadas, também, publicações sobre a história do futebol no Brasil 

e no mundo e analisados trabalhos acadêmicos e memorialísticos sobre o Villa Nova. 

Sobre os últimos, não podemos deixar de mencionar o levantamento realizado por 

Wagner Augusto Álvares de Freitas e o livro Villa Nova: 100 anos de Glória em 

Vermelho e Branco, obra de referência para elaboração de qualquer estudo sobre o clube. 

Destacamos, ainda, o Almanaque do Leão do Bonfim, publicação extensa e de grande 

valor para compreensão da história do time até 2010. 

Superada essa etapa inicial, passou-se para o levantamento de fontes primárias e trabalho 

de campo. Entretanto, esse momento coincidiu com o da pandemia do Covid-19 e, por 

consequência, com o fechamento de arquivos públicos e privados. Certamente, esse fato 

interferiu no resultado do trabalho. No entanto, o apoio obtido com representantes do 

Villa Nova, a disponibilização de um vasto acervo fotográfico por parte do Senhor Jairo 

Gomes Moreira e o acesso a memórias orais de atores envolvidos com a história do clube, 

de certo modo, sanaram lacunas e permitiram a conclusão dessa pesquisa. Por fim, em 

outubro de 2020, foi realizada uma visita técnica ao Estádio Municipal Castor Cifuentes 

- local onde o clube centralizou suas atividades esportivas e administrativas – com o 

intuito de registrar e compreender o dia a dia da instituição no tempo presente. 

Por motivo de organização e para melhor compreensão, o texto foi subdividido em 

tópicos. Inicialmente será apresentado um breve histórico do município de Nova Lima, 

correlacionando a história da cidade à presença e influência dos ingleses. Em seguida, em 
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linhas gerais, passar-se-á pela origem e fixação do futebol no Brasil. A fundação e 

desenvolvimento do Villa Nova embasarão o terceiro e último tópico em que serão 

tratados fatos históricos. No capítulo intitulado Villa Nova Atlético Clube: símbolos, 

patrimônio e paixão, serão apresentados os hinos, as cores, os uniformes, os bens 

materiais que fizeram / fazem parte das posses do clube e, por fim, a relação do Villa com 

sua torcida e com a cidade de Nova Lima. Compõe ainda esse trabalho registros 

fotográficos, uma análise da situação atual do clube e indicações de ações para 

valorização e salvaguarda, com o intuito de fortalecer o vínculo social, cultural e afetivo 

do Villa Nova com sua torcida e apoiadores. Com todo esse material, acreditamos ser 

plausível a inscrição do bem no Livro de Registro de Formas de Expressão, pois essa 

importante manifestação cultural, reconhecida pela comunidade, está intimamente ligada 

aos costumes, tradições e dialoga - há mais de um século - com os modos de vida de Nova 

Lima.   
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2. HISTÓRICO DO BEM CULTURAL  

 

2.1. NOVA LIMA E OS INGLESES 

 

A povoação de Nova Lima, como a grande maioria dos arraiais surgidos no fim do século 

XVII e início do século XVIII, deve sua existência à busca do ouro. A descoberta do 

metal precioso na região dos riachos Cristais e Cardoso desencadeou um fluxo migratório 

de aventureiros e foi determinante para a ocupação, fundação e consolidação do 

município.  

A região começou a ser explorada pelos bandeirantes paulistas que a denominavam de 

Sabarabuçu. Nesse local, os exploradores encontraram ouro de aluvião nos rios e córregos 

e, inicialmente, fixaram suas casas e ranchos. É pacificado na historiografia que os 

bandeirantes chegaram às margens do Rio das Velhas no último quartel do século XVII 

e fixaram residência nos arredores com suas famílias, constituindo as primeiras igrejas e 

povoados. Segundo Augusto de Lima, Borba Gato, genro de Fernão Dias, em sua segunda 

visita ao Sabarabuçu, seguiu alguns afluentes do Rio das Velhas e subiu o ribeirão de 

Macacos, que mais tarde recebeu seu nome. (LIMA, 1901, p. 319-364). 

Por sua vez, o estudioso Diogo de Vasconcellos, em obra de referência para análise do 

período colonial de Minas Gerais, considera que o primeiro aventureiro a pisar na região 

onde hoje se encontra a sede do município de Nova Lima foi Domingos Rodrigues da 

Fonseca Leme, integrante das primeiras expedições que adentaram o território mineiro e 

que teve destacado papel, ao lado de Garcia Rodrigues Pais, na abertura do caminho para 

o Rio de Janeiro. Para esse sertanista, Vasconcellos dedicou as seguintes linhas: 

“Pertencente à familia do Governador das Esmeraldas, o que quer dizer, 

oriundo das grandes estirpes da Colonia, Domingos Rodrigues é dos paulistas 

o que mais fez para ter logar na primeira linha da historia de Minas, apezar de 

quasi esquecido até hoje no anonymato dos primeiros sertanistas. Acompanhou 

as primeiras expedições, e se reuniu à turma dos chefes que auxiliaram os 

descobrimentos de Arthur de Sá, penetrando antes de todos os outros no amago 

do Sabarabuçu, por onde achou o Ribeiro do Campo e outros de grandes 

rendimentos. (1974, p.157) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

DOSSIÊ DE REGISTRO VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE  

                                                                    EXERCÍCIO 2022                                          PÁGINA  8 | 63   

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV A LIMA 

Praça Bernadino de Lima nº 80, Centro, Nova Lima  MG 

Telefone: 31 3541 4334 

E-mail: centrodememorianl@gmail.com 

 

Rubrica  

Por volta de 1720, quando Fernão Dias Pais Leme, segundo filho de Garcia Rodrigues 

Pais, ocupava o posto de guarda-mor do Rio das Velhas, Santo Antônio, Paraopeba, 

Raposo e Congonhas, já era considerável o número de pessoas fixadas na região, a grande 

maioria deles faiscadores ou seus dependentes. Com o desenvolvimento da mineração, o 

local tomou a denominação de "Congonha das Minas de Ouro", quando já eram 

conhecidas as catas de Bela Fama, Cachaça, Vieira, Urubu, Gaia, Gabriela, Faria Garcês, 

Batista e Morro Velho. (IBGE, 1959, p.189). 

Em relação à denominação do município, ao longo dos séculos houve alterações. Como 

vimos, inicialmente a região era conhecida como Sabarabuçu. Anos mais tarde passou a 

ser denominada como Congonhas das Minas de Ouro, nome substituído por Congonhas 

de Sabará durante o período que foi considerado arraial. No fim do século XIX, com a 

promulgação do Decreto Estadual Nº 364 de 1891, que efetivou a localidade à categoria 

de Vila, foi instituído que: 

“Art. 1º - Fica elevada à categoria de vila e constituída em município com a 

denominação de Villa Nova de Lima a freguesia de Congonhas de Sabará, 

desmembrada do município de Sabará.  

§1º - O novo município não terá foro civil e se comporá, além da freguesia da 

Villa, da de Santo Antônio do Rio Acima, desmembrada do município de 

Sabará.  

§2º - A sua instalação terá lugar logo que os respectivos habitantes ofereçam 

ao Governo do Estado os edifícios necessários para paço do Conselho 

Municipal, cadeia e escolas primárias de ambos os sexos” (ALMG)  

Três décadas depois, em sete de setembro de 1923, quando o Brasil comemorava 101 

anos de independência, o município fora novamente rebatizado. De forma definitiva, a 

Lei Nº 843, que redefiniu a divisão administrativa do estado de Minas Gerais, estabeleceu 

a nomenclatura de Nova Lima para a localidade.  

Sobre a vida religiosa é inconteste a forte presença da Igreja Católica nos arraiais e vilas 

coloniais mineiras. Como sabemos, logo após a descoberta de um veio aurífero 

significativo que propiciasse a fixação em alguma paragem, era comum - quase que 

obrigatório - a construção de uma ermida, capela ou igreja dedicada ao santo protetor dos 

que se aventuraram em busca de riqueza. Assim como em Ouro Preto, Mariana, 
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Tiradentes, Sabará, Caeté, entre outras localidades, em Nova Lima foram erguidos 

templos religiosos que propiciaram aos moradores da época – e aos que os sucederam - 

um contato mais próximo com o sagrado.  

A imponente Igreja de Nossa Senhora do Pilar, a aconchegante Capela de Nossa Senhor 

do Bonfim (primeira edificação religiosa de Nova Lima) e a Capela de Nossa Senhora do 

Rosário, construída por escravos que labutavam na mineração, formam um belo conjunto 

arquitetônico-religioso na cidade sede. Observar esses monumentos e com eles interagir 

é voltar ao passado e compreender a opulência que o ouro proporcionou à região.   

Entretanto, no início do século XIX, quando a exploração aurífera em Minas Gerais já 

estava em decadência, Dom Frei José da Santíssima Trindade visitou a Freguesia de 

Nossa Senhora do Pilar de Congonhas de Sabará. Esse religioso observou em suas 

anotações, realizadas em julho de 1822, que a localidade possuía 1100 almas, com 2002 

fogos. Alguns apontamentos realizados pelo então Bispo de Mariana durante a visita, por 

sua riqueza de detalhes e importância histórica, serão transcritas abaixo: 

“Tem esta freguesia de extensão 3 léguas e meia, pouco mais ou menos, e de 

largura, em partes uma e em outras duas léguas, tudo do nascente ao poente. 

Em toda ela tem apenas uma capela curada com orago de São Sebastião, duas 

léguas e meia distante da matriz, com 138 almas e sem capelão. No arraial da 

matriz, que é agradável o seu local, acha-se a capela do Senhor Bom Jesus do 

Bonfim e a de Nossa Senhora do Rosário dos pretos, pobres, porém com 

decência.  

A igreja matriz, que está colocada em pequena altura no fim de um largo, faz 

um bom prospecto, como fica dito, mas não tinha atiro. No altar maior tem 

banqueta de prata e, fora este, é guarnecido o templo com mais seis altares, 

todos ornados com limpeza e decência. A sacristia é provida de ornamentos 

ricos, porém os cálices sem serem dourados e os ornamentos para o comum 

muito danificados, que Sua Excelência Reverendíssima reformou com uma 

casula nova branca e vermelha de esmola, como também, além de uma arroba 

de cera para o douramento dos cálices, 12$000 para se fazer o adro.  

O pároco existente é o padre Antônio Fernandes Taveira e os sacerdotes que 

ajudam são o padre, mestre de gramática latina, Joaquim Machado Pinheiro, 

de 63 anos, o padre Joaquim Barbosa Ferreira, de 73 anos, o padre Joaquim 

Albino Pereira, de 34 anos, o padre Antônio de Freitas, de 50 anos, na sua 

fazenda de engenho e de grande mineração.” (TRINDADE, 1998, p.119) 

[Grifo nosso]. 

 

A visita de um bispo, no início do século XIX, não se resumia em uma simples inspeção 

/ descrição dos templos e das condições da vida religiosa de um local. Ao observar algo 

que destoava das obrigações católicas era produzido um documento oficial para 
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determinar reparos, consertos, ajustes, etc. Conhecido como Provimento, era esse uma 

ordem máxima e escrito de modo imperativo, como veremos abaixo no caso da visita 

realizada em Nova Lima: 

Fazemos saber que no dia 16 de julho do corrente ano visitamos a igreja 

paroquial de Nossa Senhora do Pilar de Congonhas de Sabará na presença do 

seu Reverendo Pároco Confirmado Antônio Fernandes Taveira, nobreza, 

irmandades e povo e cumprimos exatamente a disposição do Pontifical.  

Observamos tudo e não podemos ocultar a mágoa de vermos o cemitério ainda 

sem o cerco, tão recomendado, assim como os cálices e patenas sem estarem 

dourados, devendo ser ao menos no copo. Portanto, ordenamos ao reverendo 

pároco que faça cercar-se o cemitério no lugar mais conveniente, para cuja 

benção o autorizamos o mais breve possível, assim como dourarem-se os 

cálices e patenas dentro do tempo de 6 meses, impreterivelmente. (Idem, 

ibidem)  

Doze anos após a visita do Reverendo Bispo de Mariana, um fato econômico alteraria 

significativamente a história de Nova Lima, à época ainda denominada Congonhas de 

Sabará. Padre Antônio de Freitas, citado por Dom Frei José como “proprietário de grande 

mineração” que, de acordo com Ferrand, empregava “para trituração sete engenhos com 

dois pilões, de modo que a produção era pequena; assim, em 1814, produziram-se 16 

quilos de ouro, usando-se 24 brasileiros e 122 escravos.” (1998, p. 176) Talvez pelo 

modo rudimentar e técnicas ultrapassadas adotadas que não possibilitavam grandes 

lucros, Padre Freitas vendeu a propriedade para Capitão George Francis Lyon, 

superintendente da Mina de Gongo Soco. Após seu falecimento, seus herdeiros a 

revenderam para a os britânicos da Saint John Del Rey Mining Company.  

Todavia, antes de adentrarmos nos anos gloriosos e aprofundarmos nas histórias vividas 

com a exploração de ouro seguindo o modelo industrial implantado pelos ingleses, cabe 

mostrar, a partir da visão eurocêntrica de Saint-Hilaire, como era a realidade de Nova 

Lima anos antes da chegada dos homens oriundos do Império “onde o sol nunca se põe”: 

“A cerca de três léguas, na direção sudoeste de Sabará, passei pela aldeia de 

Congonhas de Sabará, cabeça de uma paróquia cuja população ascende a 1.390 

indivíduos. É ela situada em uma baixada, a 19° 20’ latitude sul, 33° 26’ 

longitude, a 14 léguas de Mariana e 96 léguas do Rio de Janeiro. Sua igreja, 

isolada como geralmente adota-se neste país, é construída a uma das 

extremidades de uma praça muito regular, em forma de um longo quadrilátero. 

Congonhas deve sua fundação a mineradores atraídos pelo ouro que se 

encontrava em seus arredores, e sua história é a mesma de tantas outras aldeias. 
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O precioso metal esgotou-se; os trabalhos tornaram-se difíceis e Congonhas 

atualmente apresenta decadência e abandono.” (1941, p.139)  

Décadas mais tarde, o inglês Richard Burton visitou Congonhas do Sabará e presenciou 

uma realidade distinta da vivenciada por Saint-Hilaire. De acordo com Burton: 

“Congonhas curou-se da decadence et abandon com que St. Hilaire a 

encontrou há 47 anos. Construída para a mineração, decaiu com a mineração, 

e com a mineração “ressurgiu”. Em 1830, tinha 1.390 almas; em 1840, cerca 

de 2.000, com três igrejas, uma das quais uma ruína inacabada; em 1847 (Sr. 

Pinto), 913, naturalmente sem incluir Morro Velho; em 1864, 6 eleitores, 211 

votantes e 4.000 habitantes, acrescentando-se 1.000 mineiros. De então para 

cá, o número, certamente, não diminuiu.” (1976, p. 243) 

Mudanças tão significativas de visões e realidade só foram possíveis, como já afirmamos, 

com a chegada dos britânicos e após os investimentos realizados na Mina de Morro Velho. 

Por esse motivo, de agora em diante, apresentaremos cuidadosamente esse processo de 

aquisição, implantação e desenvolvimento de uma indústria mineral extrativa durante o 

período imperial brasileiro em Nova Lima.  

A exploração aurífera da Saint John Del Rey Mining Company em terras brasileiras teve 

início, por volta de 1830, nas serras do Bonfim e do Lenheiro, situadas nos municípios de 

São João del Rey e Tiradentes. No entanto, a perspectiva de grandes lucros e farta riqueza 

não se concretizam, pois, no fim de 1834, as perdas totais com o empreendimento 

totalizavam 266.287 libras esterlinas.  Foi nesse momento que os proprietários resolveram 

encerrar as atividades nos referidos locais e adquirir uma nova área para mineração. Após 

pesquisas e levantamentos de possibilidades, optaram por comprar, por 56.434 libras 

esterlinas, a região do Morro Velho, à época, como já indicamos, propriedade dos 

herdeiros do Capitão George Francis Lyon. (FERRAND, 1976, p. 176)  

Sob administração de Charles Herring, George D. Keogh e Thomas Walker, houve grande 

expansão das atividades na Mina de Morro Velho. Entre os anos de 1837 e 1857, período 

em que o triunvirato citado acima foram responsáveis pela mineração da São John 

Company, as escavações foram aumentadas, os lucros expandidos e, consequentemente, 

a distribuição de dividendos para os acionistas alcançaram marcas expressivas, chegando 

aos valores semestrais de “cinco xelins a duas libras por ação”. (LIBBY, 1984, p.62)  
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Em 1858 o irlandês James Newell Gordon assume o cargo de superintendente da 

Companhia, cargo que ocuparia até 1876. Em que pese ter mantido bons rendimentos e 

alta produtividade, o tempo de James Gordon, infelizmente, é marcado por graves 

acidentes que quase encerraram a exploração inglesa na região de Morro Velho. Nessa 

época, o ouro era extraído simultaneamente de três minas: Cachoeira, Baú e Gambá. 

Prenúncio das dificuldades que enfrentaria com a estrutura da Mina da Cachoeira foram 

os desmoronamentos em fevereiro, abril, setembro de 1864 e em janeiro de 1865. A 

princípio, tais ocorrências foram superadas, porém, o incêndio de 1867 marcou 

profundamente o orgulho e a história da Companhia Inglesa. (RODRIGUES, 2012, p.83) 

Em 21 de dezembro de 1867, durante o turno da noite, um grande incêndio destruiu as 

galerias da Mina da Cachoeira. O fogo, por encontrar ambiente propício, alastrou rápido, 

causou o desmoronamento de toda a estrutura da mina e tirou a vida, de acordo com a 

contagem oficial, de 21 escravos e um inglês. Por longos anos a Companhia viveria 

períodos sombrios por conta desse acidente. Grandes investimentos foram realizados para 

retomar a exploração de ouro, que foi possível somente em 1870. Entretanto, após um 

período de relativo sucesso, a partir de 1875 a produção apresentou números baixíssimos, 

causando surpresa e desconfiança entre os proprietários da Companhia. Para sanar o 

problema, auditores foram enviados à Morro Velho e descobriram “violenta corrupção, 

falta de gerenciamento e desmando” (RODRIGUES, 2012, p.87).  Foi o fim do período 

do irlandês James Gordon na superintendência da Mina. 

Após a demissão de Gordon, fora nomeado superintendente Pearson Morrison. No 

entanto, por pouco tempo exerceu a função, pois foi acometido por problemas de saúde e 

faleceu pouco tempo após tomar posse do cargo. Cientes que precisavam de alguém de 

confiança, com vontade de trabalhar e capaz de reverter as dificuldades que a Morro 

Velho enfrentava, os diretores da Companhia efetivaram a contratação de George 

Chalmers, um jovem engenheiro civil. Desta feita, “numa quinta-feira, 4 de dezembro de 

1884, recebendo 1.000 libras esterlinas por ano, ele chegava a Nova Lima para 

implantar em Morro Velho uma das mais ambiciosas e modernas administrações da 

história da empresa.” (RODRIGUES, 2012, p.89)   
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Os primeiros anos de Chalmers à frente da Morro Velho foram de profundas 

transformações sociais, políticas e econômicas no Brasil. Em âmbito estadual, 

destacamos a mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, efetivada em 1897. 

Com traçado urbano planejado, construções clássicas e largas avenidas, a nova capital 

mineira buscava deixar para trás o antigo e penoso período colonial, representado pelas 

ruas tortuosas e apertadas de Ouro Preto. Na esfera nacional destacamos duas grandes 

mudanças: o fim da escravidão em 1888 e a queda da Monarquia e início da República 

em 1889.   

O lema positivista expresso na bandeira da República Federativa do Brasil, de certo modo, 

caracteriza a administração de Chalmers em Morro Velho, pois, de forma exemplar, o 

então jovem engenheiro colocou ordem na casa e conduziu a empresa em direção a 

décadas de progresso. Obviamente, muitas dificuldades foram enfrentadas, entre elas, 

destacamos a transição do trabalho escravo para o assalariado e a recuperação após o 

desabamento ocorrido em novembro de 1886.  

Contrariando grande parte das expectativas da época, o então superintendente não só 

recuperou as galerias que cederam no desastre de 1886 como projetou a perfuração de 

dois novos poços extremamente profundos. Em 1889 teve início essa mega obra que, 

concluída em meados da década de 1890, atingiu a profundidade de 700 metros. 

(MINERAÇÃO, 1995, p.66). O quadro abaixo, publicado no livro Mineração Morro 

Velho: história, fatos e feitos, demonstra como Chalmers estava certo em seu prognóstico 

de abrir novas frentes de lavra para aumentar a produção: 
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(2005, p. 68) 
 

Concomitante ao processo de expansão dos poços, teve início um ambicioso processo de 

construção de hidrelétricas para abastecer o maquinário de Morro Velho, refrigerar as 

minas e iluminar as galerias. No início do século XX, uma série de pequenas usinas foram 

construídas, tais como a Hidrelétrica do Gaia, que aproveitava a força do Rio das Velhas, 

e o audacioso Sistema Hidrelétrico do Rio de Peixe, composto pelas usinas de Retiro, 

Rezende e Cristais. Para armazenamento de água, foram construídas no entorno de Nova 

Lima três represas, a saber, Miguelão, Codorna e Lagoa Grande (atualmente Lagoa dos 

Ingleses).   

Ainda na administração Chalmers foi construído o Bicame, responsável por transportar 

água do rego Grande para a planta industrial de Morro Velho. O hospital, que já existia 

em Nova Lima desde 1838, foi reconstruído em um novo local no início do século XX e 
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teve sua capacidade expandida para mais de 100 leitos. Outro projeto inovador levado a 

cabo nessa época foi a construção de um trem elétrico que fazia a ligação de Nova Lima 

com a Estrada de Ferro Central do Brasil, mais precisamente com a Estação de Raposos. 

Essa obra, iniciada em 1911 e concluída em 1913, proporcionou maior comodidade, 

agilidade e progresso para o município. Carinhosamente chamado de bondinho pelos 

usuários, era composto por 04 vagões de passageiros, cada qual com capacidade de 

transportar 24 viajantes, totalizando 96 pessoas por viagem.   

Como demonstramos acima, entre o final do século XIX e início do século XX, Nova 

Lima passava por profundas transformações. Foi nesse contexto de mudanças, de 

inovações e de grandes obras que a população local presenciou a fundação do Villa Nova 

Atlético Clube. A seguir entraremos em detalhes sobre a história do futebol, abordar sua 

origem inglesa, tentar compreender como ao longo dos anos esse esporte caiu na graça 

dos brasileiros e abordar a marcante presença do clube apelidado de Leão do Bonfim na 

vida social e cultural de Nova Lima ao longo do século XX. 
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2.2. ORIGENS DO FUTEBOL 

 

Muitos escritores, cronistas esportivos e intelectuais buscaram definir a relação 

simbiótica do brasileiro com a prática esportiva do futebol. Entre tantos escritos e 

reflexões, talvez a de Rubem Alves melhor defina essa questão: 

O futebol é o circo do mundo. Não há nenhum outro esporte que provoque 
tanta paixão, tanta alegria, tanta tristeza. O futebol dá sentido à vida de 
milhões de pessoas que, de outra forma, estariam condenadas ao tédio. É o 
assunto, nas manhãs de segunda-feira, em bares, escritórios, fábricas, táxis, 
construções. O futebol é a bola que se joga no jogo das conversas. Faz 
esquecer lealdades políticas, ideológicas, religiosas, econômicas, raciais. É a 
grande religião ecumênica. Acabam as diferenças. Todos são iguais. São 
torcedores de futebol. No mundo inteiro. (ALVES, 2006, p. 7) 

Atualmente, é aceito pela historiografia que essa prática esportiva teve início e 

desenvolvimento na Inglaterra em meados do século XIX. Foi nessa época e nesse país 

que foi fundada, em 1863, a Football Association, responsável por introduzir as primeiras 

regras do jogo e organizar as partidas que eram disputadas, de modo amador, entre times 

das fábricas inglesas (nesse momento em plena era da Revolução Industrial). Somente no 

final do século XIX, três décadas após o movimento de formalização das regras do esporte 

empreendido pelos ingleses, que o futebol começou a ser difundido no Brasil. São várias 

as versões acerca de sua introdução no país, sendo duas mais aceitas: a que indica que 

Charles Willian Miller, em 1894, ao retornar ao Brasil após anos estudando no continente 

europeu, trouxe uma bola na mala e começou a difundir a atividade esportiva coletiva 

praticada com os pés; e a que defende que o responsável por trazer e difundir o futebol 

nas terras tupiniquins fora Oscar Cox, que trouxera uma bola ao país ao regressar de 

Lausanne, Suíça, onde estudara Humanidades no Colégio La Villa.  

Independente do introdutor do esporte no país, no início do século XX a história do 

futebol passou a se confundir com a do Brasil. Recém-saído de séculos de escravidão, era 

esse esporte praticado prioritariamente por brancos e aristocratas em seu alvorecer: “Se 

hoje o futebol possui uma enorme penetração nas esferas sociais menos favorecidas, nos 

primeiros anos ele representava um gosto aristocrático, um estilo de vida europeu digno 

de ser copiado pelas mais tradicionais famílias brasileiras.” (COUTO, 2012, p. 113). 
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Desse modo, em muitos campos eram excluídos das pelejas negros, mulatos e pessoas 

desvalidas de poder econômico. No entanto, essa pretendida elitização logo sucumbiu à 

força, habilidade e destreza do brasileiro marginalizado. 

Na década de 1930, conforme alguns estudos, aconteceu a divisão entre futebol amador 

e profissional. Esse processo foi capitaneado pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Em Minas Gerais houve intenso debate entre José de Souza, diretor de futebol do América 

Futebol Clube, e Thomaz Naves, presidente do Clube Atlético Mineiro, à época as 

principais agremiações da capital. Souza defendia a manutenção do amadorismo: “Não 

acho digna a profissão, já várias vezes quando atuava fui ofertado para pertencer a 

quadros cariocas com boa remuneração. […] E ainda tenho a opinião de afastar-me para 

sempre do futebol, quando formos invadidos pela onda do dinheiro.” (MOURA, 2012, 

p.149). Por sua vez, o presidente do Atlético assim defendia seu ponto de vista: “No 

profissionalismo não faltará a disciplina: a apresentação de quadros melhores torna-se 

uma necessidade. […] O profissionalismo renovará o entusiasmo pelo melhor esporte 

que há no mundo e criará uma nova legião de adeptos.” (MOURA, 2012, p. 155). 

Fato é que, conforme demonstra Tostão, em coluna publicada em dezembro de 2000, essa 

questão ainda não foi superada, pois: “o profissionalismo se iniciou no Brasil em 1933. 

Na verdade, durante muito tempo o futebol foi semiprofissional. O verdadeiro 

profissionalismo ainda não começou.” (TOSTÃO, 2012, p. 176). Armando Nogueira, 

com seu brilhantismo e percepção incomum, nos ajuda a entender esse processo 

conturbado. De acordo com o escritor citado: “o futebol não convive bem com a realidade 

pura e simples. Prefere o delírio, a fantasia, a mentira vestida de verdade.” (NOGUEIRA, 

2003, p. 139). 

Provavelmente o escritor que melhor trabalhou a relação brasileiro/futebol tenha sido 

Nelson Rodrigues. Nos idos de 1958, ao escrever uma crônica esportiva que analisava as 

possibilidades de êxito da seleção brasileira na Copa da Suécia, esse autor desenvolveu 

um conceito que se expandiu além das quatro linhas do campo. Ao apresentar as 

qualidades do jogador brasileiro, suas habilidades e capacidade de fantasia, invenção e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

DOSSIÊ DE REGISTRO VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE  

                                                                    EXERCÍCIO 2022                                          PÁGINA  18 | 63   

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV A LIMA 

Praça Bernadino de Lima nº 80, Centro, Nova Lima  MG 

Telefone: 31 3541 4334 

E-mail: centrodememorianl@gmail.com 

 

Rubrica  

improvisação, Rodrigues definiu que somente o “complexo de vira-latas” poderia tirar o 

título da seleção naquela copa: 

Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferioridade em que o brasileiro 
se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os 
setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos “os maiores” é 
uma cínica inverdade. […] Eu vos digo: — o problema do escrete não é mais 
de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de 
fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas 
e que tem futebol para dar e vender, lá na Suécia. (RODRIGUES, 1993, p. 61). 

Profissional, semiprofissional ou amador, o futebol é uma paixão nacional. Praticado em 

modernos estádios ou em campos de terra na várzea; em troca de milhões ou apenas por 

uma resenha após a “pelada” da semana, possui esse esporte importância significativa na 

conformação da identidade cultural do país. Ao colocar o uniforme do seu time de coração 

e ir ao campo para torcer ou jogar, durante 90 minutos não interessa se é visto por milhões 

ou por apenas dezenas de pessoas. Naquele momento, o jogador e/ou torcedor representa 

suas cores, sua comunidade e reforça seus laços afetivos com os que junto a ele se 

dispõem a acompanhar o desenvolvimento da partida. A relação entre torcida/time 

extrapola o limite do senso comum. Conforme sintetizou Roberto Drummond: “Admito 

que um homem possa mudar de tudo na vida – do cigarro que fuma, do seu partido 

político, da sua religião. Até de amor, um homem pode mudar. Mas se alguém troca de 

time – o Atlético pelo Cruzeiro, o Cruzeiro pelo América – acho que é grave e feio, amoral 

até.” (DRUMMOND, 2007, p. 9) 

Por fim, acreditamos que, no Brasil, a paixão pelo futebol é mais do que enraizada e é 

marca identitária de grande parte da população, tão difundida e cantada em versos, filmes, 

entre outros. Identidade que compõe um dos traços  ao lado da herança e da tradição  

que caracterizam um patrimônio cultural. 

Há que se lembrar, ainda, que esse esporte, hoje com visibilidade global, no passado, 

especialmente antes da popularização do rádio e do surgimento da televisão tinha, nos 

times locais, sua fonte de paixão e devoção. A memória desses times permanece viva na 

lembrança daqueles que viveram esses momentos, seja neles atuando, seja como 

torcedores. 
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2.3.  FUTEBOL EM NOVA LIMA – FUNDAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

VILLA NOVA 

 

Para descrever o início da prática do futebol em Nova Lima, em certa medida, se faz 

necessário compreender a influência que os ingleses tiveram na cidade. Conforme 

demonstramos, desde 1834 os britânicos exploravam ouro na Mina do Morro Velho. 

Obviamente, sempre existiu um intenso trânsito cultural, ressignificados, por sua vez, 

pelos diversos modos de viver e estar em um local. Suscintamente, podemos observar 

resquícios importantes da cultura inglesa até os dias atuais em Nova Lima, precisamente 

no modo de fazer queca, na presença da Igreja Anglicana, de um cemitério exclusivo para 

sepultamento de ingleses e na suntuosidade do bicame, reconhecido como um dos cartões 

postais da cidade. Acreditamos, ainda, que o futebol, por sua origem na Inglaterra, 

também seja um desses legados que sobreviveu ao tempo e ocupou relevante espaço na 

história social e cultural da cidade. 

Corrobora nossa afirmação de que o Villa Nova foi, em suas origens, influenciado por 

ingleses que residiam na região do Morro Velho alguns fatos que conduziram à fundação 

do clube. Consta como história oficial que o surgimento do time se deu após a união de 

esforços do brasileiro Álvaro Magalhães e do inglês George Fellews. Esses amantes do 

futebol perceberam a oportunidade / necessidade de criar um clube para realizar jogos 

contra o Morro Velho Athletic Club – agremiação que já existia em Nova Lima, formada, 

no entanto, exclusivamente por atletas ingleses. As conversas iniciais que principiaram 

em uma mesa de bar tomaram fôlego e, no dia 28 de junho de 1908, no prédio da Câmara 

Municipal da antiga Villa Nova de Lima foi fundado o Villa Nova Athletic Club. 

Participaram dessa importante reunião os seguintes brasileiros e ingleses: Álvaro 

Edwards Ribeiro (presidente do encontro), Álvaro Magalhães e George Fellews 

(idealizadores do time), Fernando Anacleto, Hary Lowes, Ignes Gent, Ricard, Protzner, 

Albert Clemence, Elógio Pimentel, João Luiz Morethzon, George Morgan, Francisco 

Pimentel, José Gustavo Dias, John Clemence, Willy Willian, Francisco Goulart, Eduardo 

Morgan, Mário Morgan, João Moreira, Fritz Protzner, Raymundo Rodrigues, Antônio 
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Oliveira e Agostinho Rodrigues de Mello (Gute Mello). (ALVARES DE FREITAS, 

2008, p.30)  

Após a fundação, coube aos atletas Harry Lowes, Adolfo Magalhães, Elógio Pimentel, 

Álvaro Augusto, Francisco Araújo, Manoel Taveira, Ignes Gent, Vilela Lima, George 

Morgan, Fernando Anacleto e Albert Clemencec, sob comando técnico de Ground 

Commite, defender o alvirrubro durante o ano de 1908. (Idem, p. 254)  

É interessante notar que no dia 28 de junho do ano de fundação do Clube, portanto, em 

1908, já fora realizado um amistoso contra um selecionado de Belo Horizonte. Esse fato 

histórico concede ao Villa Nova o status de time mais antigo a atuar em uma partida de 

futebol entre todos os clubes de futebol de Minas Gerais que estão em atividade, uma vez 

que o Clube Atlético Mineiro, fundado em 25 de março de 1908, só entrou em campo 

para disputar sua primeira partida oficial em 31 de março de 1909.     

Destinado fazer história e perpetuar sua memória na vida social, cultural e esportiva de 

Nova Lima, não tardou muito para o Villa Nova mostrar a que veio. O time formado por 

John Clemence, Willy Willians, Manoelzinho, Francisco Goulart, Eduardo Morgan, 

Albert Clemence, Mário Morgan, João Moreira, Fritz Protzner, Raymundo Rodrigues e 

Antônio Oliveira, sob comandou técnico de Ground Committe alcançou, em 1913:  

Uma vitória que representou outra proeza que entrou para os anais gloriosos 

do bravo Leão do Bonfim. Pela primeira vez na história, um time conseguiu 

derrotar o Morro Velho Athletic Club em Nova Lima. A vitória por 3x1, que 

também significou a primeira do clube alvirrubro sobre o Morro Velho, foi 

muito comemorada pelo fato de o Leão ter sido fundado exatamente para servir 

de sparing à equipe dos ingleses. Uma repetição fiel de que a criatura pode 

superar o criador. (ALVARES DE FREITAS; RIBEIRO & RODRIGUES, 

2011, p.23)  

É provável que após essa importante vitória, o escrete fundado para divertimento e lazer 

dos funcionários da Companhia - visto pelos ingleses como time de segunda linha - 

percebeu que poderia alçar voos mais altos e desafiar qualquer oponente que dispusesse 

enfrentá-los dentro de um gramado retangular. Contudo, independente de conjecturas que 

somente os atletas de 1913 poderiam confirmar, é fato inconteste que, em glórias e 

representatividade, o time “mais novo” da então Villa Nova de Lima superou seu primeiro 
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rival e tornou-se símbolo da cidade que um dia teve as regras e os modos de vida ditados 

pelos ingleses.  

Se Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé - considerado o 

maior jogador de futebol de todos os tempos, detentor de inúmeros recordes, inclusive de 

gols marcados – tivesse nascido no final do século XIX e quisesse jogar futebol no início 

do século XX, enfrentaria sérias dificuldades. Muitos estudiosos já apontaram como esse 

esporte, em seu início, era considerado uma atividade para brancos, ou seja, pessoas da 

elite brasileira, bem colocados socialmente.1  

Registros históricos apontam que dois clubes já contavam com atletas negros e mulatos 

no início dos anos novecentos: Associação Atlética Ponte Preta, em São Paulo, e Bangu 

Atlético Clube, no Rio Janeiro. Este último, após escalar Francisco Carregal, em 1905, 

provocou a Liga Metropolitana de Football (equivalente à atual FERJ) publicar uma nota 

em que proibia a inscrição de “pessoas de cor”. Em função dessa normativa, o Bangu, 

composto por trabalhadores de uma fábrica de tecidos, optou por abandonar as 

competições esportivas do Rio de Janeiro. Nesse mesmo estado, porém no ano de 1914, 

Carlos Alberto, jogador mulato que atuava pelo Fluminense Football Club, chegou a 

cobrir o corpo com pó de arroz para jogar uma partida contra o América Football Club. 

Esse evento, por sua “singularidade”, perpetuou na memória e tem efeitos até os dias 

atuais, uma vez que a torcida do time das Laranjeiras é conhecida nacionalmente como 

“torcida pó de arroz”. 

Os fatos elencados acima demonstram, de forma resumida, como a exclusão social e o 

preconceito estava arraigado na sociedade que acabara de encerrar séculos de escravidão. 

O negro, marginalizado socialmente, economicamente e politicamente, também não 

encontrou espaço na grande maioria dos clubes esportivos. Entretanto, o Villa Nova 

Atlético Clube não compactuou com essa exclusão. Ao observarmos a foto da formação 

de 1913 que superou os ingleses do Morro Velho A.C., percebemos a presença de atletas 

mulatos e negros, fato incomum para a época e que enobrece a história do Leão do 

                                                 
1 Ver: FILHO, Mário. O negro no futebol brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964. 
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Bonfim, inserindo a agremiação entre as que contribuíram para a inserção de negros e 

mulatos no futebol brasileiro.       

 Time do Villa Nova que venceu o Morro Velho Athletic Club, em 1913. Acervo: Jairo Gomes Moreira 

Dentro das quatro linhas, o Villa Nova, na primeira metade do século XX, alcançou 

grandes feitos. Além da já citada vitória sobre o time do Morro Velho, o alvirrubro do 

Bonfim sempre jogou de igual para igual contra seus oponentes da capital do estado. Em 

1921-22, quando os grandes de Belo Horizonte disputaram pela primeira vez a Taça de 

Nova Lima, o esquadrão  formado por Morethzon Vilela, Quita, Totó, Souza, Gallo, Dola, 

Zé de Deus, Atílio, Nem e Lacerda impôs ao atual time conhecido como Cruzeiro Esporte 

Clube, no dia 19 de fevereiro de 1922, sábado, uma derrota de 3x2, levantando, desta 

feita, a primeira taça colocada em disputa contra América, Atlético Mineiro e Cruzeiro. 

(ÁLVARES DE FREITAS, 2008, p.79). 

Nos anos iniciais da década de 1930 o Villa Nova tornou-se o time a ser batido no Brasil. 

Campeão da Liga Mineira de Futebol em 1932 e tricampeão Mineiro nos anos de 1933, 

1934 e 1935 – primeiros campeonatos da era profissional do estado e organizados pela 

AMEG – o Villa foi convidado para excursionar ao Rio de Janeiro para enfrentar a 

Seleção Carioca, em 1932, e o Bangu Atlético Clube, campeão carioca de 1933. O quadro 

fortíssimo da Seleção Carioca (composto por Jajá, Tuíca, Domingos da Guia, 
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Hermógenes, Oscarino, Walter, Baianinho, Ennes, Almir, Leônidas da Silva e Miro) não 

resistiu à força do futuro campeão Mineiro e foi derrotado por 3x2 no dia 10 de janeiro 

de 1932. Defenderam as cores do Villa nessa partida os atletas Gustavo, Turco, Sérgio, 

Bento, Carazo, Geninho, Tonho, Vitoriano, Lêra, Prão e Canhoto.     

Derrota pior sofreu o time do Bangu em 19 de março de 1934. O poderoso campeão 

Carioca de 1933 entrou em campo com Euclídes, Mário, Camarão, Ferro, Santana, Médio 

da Guia, Paulista, Ladislau da Guia, Tião, Plácido e Dininho e levou uma sonora goleada 

do Villa Nova, defendido na ocasião por Geraldão, Chico Preto, Sérgio, Zezé Procópio, 

Neco, Mascote, Tonho, Alfredo Bernardino, Lêra, Campos e Canhoto. Campos com três 

gols e Tonho com mais um marcaram os tentos da partida e definiram o placar de 4x0. 

Com apenas esses dois resultados apresentados é possível perceber que não era tarefa 

simples enfrentar o tricampeão Mineiro 1933, 1934 e 1935. Título que o Villa 

reconquistaria somente, e pela última vez, em 1951. 

Considerado à época como um Supercampeonato Mineiro, o torneio referente ao ano de 

1951 terminou somente no início de 1952. A partida final, disputada entre Villa Nova x 

Atlético Mineiro no Estádio do Independência contou com um público estimado de 25 

mil espectadores. O Leão do Bonfim entrou com a seguinte formação nessa partida: 

Arizona, Madeira, Anísio, Vicente, Lito, Osório, Vanduca, Chumbinho, Foguete e 

Escurinho. Aos cinco minutos do segundo tempo Vanduca marcou o único gol da partida, 

garantindo ao alvirrubro de Nova Lima o título estadual. Interessante notar também que 

essa final marcou as primeiras transmissões esportivas da tradicional Rádio Itatiaia de 

Belo Horizonte. (ALVARES DE FREITAS; RIBEIRO & RODRIGUES, 2011, p.132-

133)    
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Time do Villa Nova Atlético Clube Campeão 

Mineiro de 1951. Acervo: Jaime Gomes Moreira. 

Vanduca, autor do gol do título, sendo carregado 

pela torcida. 1951. Acervo: Jaime Gomes Moreira 
 

A partir de 1958, com a saída dos ingleses da região de Morro Velho e, por consequência, 

o fim do apoio dado pelo Saint John Del Rey Mining Company ao time do Villa Nova, 

as glórias esportivas escassearam. Inicialmente, o controle acionário da Mina de Morro 

Velho foi vendido para a americana Hanna Mining Company, “empresa que atuava 

tradicionalmente na área de mineração do ferro e estava especialmente interessada nas 

ricas e praticamente inexploradas jazidas ferríferas existentes nas terras da Saint John.” 

(MINERAÇÃO, 1995, p.104). Por esse motivo os americanos não demonstraram 

interesse na manutenção da exploração de ouro na região, o que levaria, em caso de 

fechamento de Morro Velho, ao desemprego de cerca de oito mil empregados e profundas 

consequências sociais na região. Sendo assim, após participação nas negociações do 

governo federal, foi constituída a empresa Mineração Morro Velho S.A., tendo como 

sócios majoritários os brasileiros Walter Moreira Salles, Horácio de Carvalho e Fernando 

de Souza Mello Vianna. (Idem, p.107) Todavia, os ingleses deixaram em Nova Lima, 

como era de se esperar após 124 anos na região, um legado que permanece até os dias 

atuais, observados em hábitos alimentares, obras de engenharia, costumes e, no caso de 

análise desse trabalho, na prática do futebol e na existência do Villa Nova Atlético Clube. 

Mesmo com dificuldades e sem o apoio da Companhia, o Leão do Bonfim manteve firme 

sua participação na vida social, cultural e esportiva de Nova Lima na segunda metade do 
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século XX e nas primeiras décadas do século XXI. No âmbito esportivo, a conquista da 

Série B de 1971, do tetracampeonato Mineiro do Interior em 1996, 1997, 1998 e 1999, 

das Taças Minas Gerais em 1977 e 2006 e o vice campeonato Mineiro de 1997, onde foi 

registrado o maior público da história do Mineirão demonstram a força do Villa no 

cenário estadual e nacional. 

Time do Villa Nova Atlético Clube campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 1971. Acervo: 

Jairo Gomes Moreira. 
  

Dentro do território de Nova Lima, portanto, é inegável a presença do clube no dia a dia 

da cidade. Bailes sociais, comemorações de vitórias e longas resenhas analisando as 

derrotas fazem parte do cotidiano do novalimense há décadas. Nesse sentido, para melhor 

compreensão da importância do Villa Nova faremos a seguir uma descrição 

pormenorizada do clube, do seu patrimônio físico e abordaremos, por fim, a atual 

condição dessa secular agremiação esportiva de Minas Gerais.  
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2.4. ENTREVISTAS – DVD EM ANEXO  

 

 

Entrevista com José Geraldo Guedes, concedida a Bárbara Braga Penido, em outubro de 

2020. 

Entrevista com Francisco Carlos Ferreira da Silva e João Paulo da Silva, concedida a 

Bárbara Braga Penido, em outubro de 2020.  
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3. ANÁLISE DESCRITIVA DO BEM CULTURAL 

 

3.1. VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE: SÍMBOLOS, PATRIMÔNIO E 

PAIXÃO 

 

Todo clube de futebol possui estruturas simbólicas que definem a identidade da 

agremiação. Além da definição do nome, são determinados, logo quando ocorre a 

fundação ou em momento posterior, cores, mascote, emblema / escudo, hino e uniformes. 

Por sua fácil assimilação, muitas vezes passa despercebido aos olhos do torcedor comum 

a importância que esses fatores simbólicos possuem para a definição da tradição de um 

clube. Além disso, a constituição de um patrimônio físico, composto muitas vezes por 

sedes sociais, recreativas, quadras esportivas, centro de treinamento e campo de futebol 

contribuem, de certa maneira, para a solidez da instituição. Porém, sabemos e podemos 

afirmar que a maior riqueza de um clube social e esportivo, para além de aspectos 

simbólicos e materiais, está no tamanho e paixão de sua torcida, pois ela acompanhará as 

atividades nos momentos de tristezas e alegrias. 

Desde sua fundação, em 1908, o Villa Nova adotou o vermelho e branco em seus 

uniformes. Advém daí mais uma referência à sua origem inglesa, pois a bandeira da 

Inglaterra, berço de alguns dos seus fundadores - conforme imagem abaixo - consiste em 

uma Cruz de São Jorge vermelha disposta, de modo simétrico, em um fundo branco. As 

cores alvirrubras adotadas acompanharam o Villa Nova desde os seus primórdios e hoje 

é, indubitavelmente, uma referência estética importante do clube. 

 

Bandeira da Inglaterra. 
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Se as cores permaneceram desde 1908, não podemos dizer o mesmo sobre o modelo dos 

uniformes. Conforme registrado no Almanaque do Leão do Bonfim:  

O Villa Nova jogava com uniforme diferente do modelo que se imporia 

futuramente como o oficial e tradicional. Os calções, na verdade bermudas que 

cobriam o joelho, eram brancos, e as camisas brancas com uma faixa diagonal 

vermelha, cor escolhida para homenagear o padroeiro da Inglaterra, São Jorge. 

(2011, p. 20)  

Entretanto, não demorou muito para que fosse adotado o modelo com camisas com listras 

finas vermelhas e brancas, calção e meiões brancos. De acordo com informações 

dispostas no livro Villa Nova: 100 anos de Glória em Vermelho e Branco, por volta de 

1910 o clube já adotara o modelo tradicional, composto por camisas listradas, utilizado 

até os dias atuais. (2008, p.36)  

Uniforme do Villa Nova em 1909. Acervo: Jairo 

Gomes Moreira. 
 Uniforme do Villa Nova em 1936. Acervo: Jairo 

Gomes Moreira. 
 

Ao analisar fotos dos primeiros anos do clube não é possível afirmar se o escudo do Villa 

Nova foi definido nos anos iniciais do time ou se sofreu alterações ao longo do tempo. 

Como é possível observar nas imagens já apresentadas nesse trabalho, nas camisas dos 

jogadores no início do século XX não constava essa importante referência. No entanto, 

mais uma vez recorremos ao magnífico levantamento realizado por Wagner Augusto 

Álvares de Freitas, que afirma, de modo enfático que “o escudo do clube sempre foi o 

mesmo, com a inclusão de duas estrelas sobre o mesmo em meados da década de 1970.” 

(2008, p.36). É interessante notar que em relação às duas estrelas inseridas posteriormente 

a amarela simboliza os primeiros títulos mineiros vencidos pelo Villa na era profissional 
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(1933, 1934 e 1935), enquanto a verde faz referência à conquista do Campeonato 

Brasileiro de 1971. 

   

Escudo do Vila Nova Atlético Clube 

O time é conhecido nacionalmente como Leão do Bonfim, referência clara e inconteste à 

sua mascote e localização do Estádio Municipal Castor Cifuentes. Se é possível definir 

com precisão a adoção do Bonfim como espaço de surgimento e consolidação do Villa 

(como veremos adiante), o mesmo não pode ser realizado em relação à adoção do Leão 

como mascote do time. De acordo com a dissertação de mestrado apresentada por Daniela 

Alves da Silva, em 2007: “O símbolo do Villa Nova é o leão, expressão da realeza 

inglesa. “Leão do Bonfim” foi um termo criado para o Villa desde 1933, pelo povo. Esta 

expressão se referia à luta que o clube empenhava em seus compromissos.” (p.45). Por 

sua vez, Wagner de Freitas indica que coube ao chargista Fernando Pierucetti, apelidado 

de Mangabeira, a popularização do termo. Ex-funcionário do extinto jornal Folha da 

Manhã, de Belo Horizonte, tinha esse profissional o gosto por associar os times mineiros 

aos nomes dos bichos que simbolizassem sua alma. Desta feita: 

Ao Villa Nova, Mangabeira reservou um bravo Leão. Símbolo da potência do 

time, da raça dos seus jogadores e do destemor dos torcedores alvirrubros. O 

animal escolhido serviu, evidentemente, para também reforçar a forte 

ascendência que os ingleses das Saint John Del Rey Mining Company tiveram 

sobre o clube nas suas origens. Deve-se sublinhar que um dos símbolos da 

Inglaterra é um leão, que é o distintivo do English Team.” (2008, p.38)       
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Leão, mascote do Villa Nova Atlético Clube. 

Todo clube de futebol possui um hino cantado a plenos pulmões em dias de jogos e datas 

festivas. Nesse quesito o Villa Nova possui história singular em relação à maioria das 

outras agremiações brasileiras, uma vez que durante as pesquisas para esse trabalho nos 

deparamos com três canções para homenagear o alvirrubro de Nova Lima. O hino oficial 

do clube, composto por Luiz Lacerda, em 1916, demonstra que em menos de uma década 

de fundação alguns valores já estavam presentes no imaginário dos torcedores. Entre 

esses, destacamos a coragem para enfrentar os oponentes; o apoio da torcida que ia ao 

campo com “risos e flores” levar “forças para lutar”; e, por fim, a necessidade dos atletas, 

já naquele tempo, jogar contentes “Pra num futuro de glória / Iluminar a nossa história”. 

Segue abaixo letra completa do hino oficial do Villa: 

A equipe gloriosa 

Que se emprenha valorosa 

Na luta rival não tem 

E ao alvirrubro sustém 

O nome do campeão 

Honrando seu pavilhão 

Pois enfrenta combinada 

Qualquer outra bem treinada 

 

Alerta jovens valentes 

Jogai, jogai, contentes 

Para num futuro de glórias (bis) 
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Iluminar a nossa história 

 

Eis o farol da glória 

Que ilumina a nossa história 

Conservamos o brasão 

Do alvirrubro pendão 

 

Alerta jovens valentes 

Jogai, jogai, contentes 

Para num futuro de glórias (bis) 

Iluminar a nossa história 

 

Saudamos aos torcedores 

Que entre risos e flores 

Ao campo nos vão levar 

As forças para lutar. 

Se o passado, a lembrança 

Força nos dá, esperança 

Unidos sempre sejamos 

Para que nunca percamos 

Os louros já conquistados 

Lutemos como soldados 

Ao campo para jogar 

E qualquer clube enfrentar 

 

Alerta jovens valentes 

Jogai, jogai, contentes 

Para num futuro de glórias (bis) 

Iluminar a nossa história 

 

Se a pugna é destemida 

Entremos na luta renhida 

Queremos nos animar 

Avante! Ouvimos bradar 

 

Em Minas quem poderá 

Afirmar que vencerá 

O Villa Nova querido 

Sempre forte destemido 

 

Eis o farol da glória 

Que ilumina nossa história 

Conservamos o brasão 

Do alvirrubro pendão

Outra canção dedicada ao clube, com letra de Raymundo Torquato (Baiano) e música de 

João Pessoa, é a ode “Ao Glorioso Villa Nova”. Infelizmente, não foi possível obter 

informações precisas sobre a época da composição, porém, como afirma Wagner Freitas: 

“Pelo estilo arcaico da letra, deduz-se que é coisa bem antiga” (2008, p.39) 
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Ao glorioso Villa Nova 

 
Alerta rapazes valentes 

Avante vamos todos treinar 

Dar vitória ao Villa querido 

Campeão em seu nome gravar 

 

Villa Nova, Villa Nova 

Alvirrubro é o teu pendão 

Nova Lima espera um dia 

Seres o campeão 

Villa Nova, Villa Nova 

Em teu seio vitórias mil 

Espera ainda, espera ainda 

Ser campeão do Brasil 

 

Quer seja campeonato 

Quer seja jogos amistosos 

Os rapazes do Villa querido 

Mostram sempre que são valorosos 

 

Do Villa Nova somos um só todos 

Defendendo suas cores a vibrar 

Na luta renhida em jogo 

Havemos de sempre ganhar 

 

Villa Nova, Villa Nova 

Alvirrubro é o teu pendão 

Nova Lima espera um dia 

Seres o campeão 

Villa Nova, Villa Nova 

Em teu seio vitórias mil 

Espera ainda, espera ainda 

Ser campeão do Brasil 

 

No campo da batalha lutando 

Na desdita fatal a perder 

Da assistência uma voz de comando 

Dá vigor aos heróis a vencer 

 

Villa Nova, Villa Nova 

Alvirrubro é o teu pendão 

Nova Lima espera um dia 

Seres o campeão 

Villa Nova, Villa Nova 

Em teu seio vitórias mil 

Espera ainda, espera ainda 

Ser campeão do Brasil 

 

Em um brado de heroísmo cantando 

Onde todos de verdade aprovam 

Quer em hinos ou em prosa falando 

Villa Nova, Villa Nova, Villa Nova 
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Entretanto, uma marchinha de Carnaval, composta pela boemia de Nova Lima, reconhecida 

como hino popular, é o mais tocado e entoado entre os torcedores. Em festas do clube, jogos no 

estádio ou homenagens realizadas por emissoras de rádio e televisão, é comum depararmos com 

a seguinte letra: 

Aquele clube que existe em Nova Lima 

Amado por todos e por mim 

Villa Nova, Villa Nova 

Tu és o Leão do Bonfim 

Villa Nova tantas vezes campeão 

Tu vives dentro do meu coração 

Tua raça é que te faz tão grande assim 

Villa Nova, Leão do Bonfim 

Villa Nova da Terra do Ouro 

Tu és de Nova Lima um tesouro 

Não existe outro time para mim 

Eu adoro esse Leão do Bonfim 

 

Como indicamos brevemente acima, a denominação Bonfim se dá por conta da localização do 

atual Estádio Municipal Castor Cifuentes, localizado na Rua Major Felizardo, Bairro Bonfim. 

Desde seus primórdios o Villa utiliza do espaço para suas partidas oficiais, amistosos e treinos. 

A estrutura, no entanto, sofreu diversas modificações ao longo dos anos, porém, de acordo com 

estudo de Daniela Silva: “os entrevistados em Nova Lima consideram o estádio Castor 

Cifuentes como lugar quase mítico devido às vitórias que os 

operários jogadores da Morro Velho conquistaram.” (2007, p. 43). 

Muitas histórias e fatos anedóticos ocorreram dentro das quatro linhas do “Alçapão do Bonfim”. 

A seguir, destacaremos duas, por sua relevância e singularidade.  

No início dos anos 1930, o campo, assim como a maioria dos gramados brasileiros, não 

dispunha de alambrado, cercamento ou de qualquer tipo de estrutura que distanciasse os 

torcedores dos atletas. Conforme descreveu Álvares de Freitas: 

A situação era tão precária que possibilitou a história do surgimento do gol da bengala. 

Contam os mais antigos que num jogo do Villa Nova contra o Atlético, válido pela 

decisão do Campeonato Mineiro de 1934, uma bola cruzada da direita pelo ponta 

Tonho ia saindo mansamente pela linha de fundo quando um senhor que sempre 
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assistia às partidas atrás de uma das traves devolveu a pelota para o campo de jogo 

com uma prosaica bengala. Canhoto, o ponta-esquerda villa-novense, aproveitou-se 

disso e cruzou de volta à área, para o cabeceio mortal de Perácio. Era o gol do título, 

apesar dos veementes protestos atleticanos. (2008, p.55) 

Importante também ressaltar sobre o Estádio Castor Cifuentes, antes de adentramos nas 

reformas e modificações realizadas ao longo dos anos, a relação da Família Liberato com o 

local. Durante muitos anos o Senhor José Liberato e sua esposa Maria Joana Liberato prestaram 

relevantes serviços ao Villa. Enquanto Senhor Liberato cuidava do gramado do Estádio do 

Bonfim, Dona Maria Joana era responsável pelos uniformes dos atletas. Além disso, seis filhos 

do casal Liberato atuaram como atletas do Villa Nova. Helena Liberato, filha de Senhor José e 

Dona Maria Liberato, em entrevista concedida para a historiadora Daniela Silva, relatou que: 

“Foi construída uma casa para seus pais dentro do campo do ‘Estadinho do Bonfim’. 

Em sua certidão de nascimento e na de seus irmãos consta natural do campo do Villa 

Nova Atlético Clube. Por isso, a paixão até hoje presente no coração da tradicional 

família que ‘assistia todas as partidas no estádio com o entusiasmo do primeiro jogo’”. 

(2007, p.64) 

Passagens como essa narrada por Dona Helena Liberato corroboram nossa afirmação da 

importância social e histórica do Villa Nova no município de Nova Lima. Residir em uma casa 

dentro de um campo de futebol, ver seus irmãos atuar pelo time da janela de casa, observar sua 

mãe cuidar, certamente, com carinho dos uniformes alvirrubros fez parte da infância e 

adolescência de Dona Helena. Tanto esforço e dedicação foi reconhecido pela diretoria do Villa, 

que presenteou a Família Liberato com “três cartões de prata, hábito comum em Nova Lima 

para agraciar famílias ilustres.” (Idem, p.63) 

Apresentaremos abaixo algumas datas marcantes do “Alçapão do Bonfim”. Somente em 1936, 

após falecimento de Castor Cifuentes, que o estádio passou a levar seu nome. As arquibancadas 

de madeira duraram décadas no espaço. Mesmo caso da utilização informal do local, pois 

somente em 1978 que a Mineração Morro Velho S/A formalizou a doação da área para o Villa 

Nova Atlético Clube. Jogos à noite só foram possíveis após 1982, ano em que foi instalado o 

sistema de iluminação no campo. Em 1985, após uma grande confusão ocorrida em um clássico 

contra o América Futebol Clube, a Federação Mineira de Futebol interditou o estádio, 

desapropriado pela Prefeitura Municipal de Nova Lima em dezembro de 1985 e demolido no 
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ano seguinte. Em 15 de outubro de 1989, após obras até então inéditas no local, foi reinaugurado 

o campo com a denominação que o acompanha até os dias atuais: Estádio Municipal Castor 

Cifuentes. 

José Geraldo Guedes, nascido em Nova Lima em 1946, frequenta o campo desde a sua infância 

e faz questão de afirmar que é “do tempo do Estadinho do Bonfim. Muito acanhado.” Época do 

alambrado antigo, em que a torcida ficava em cima do Bandeira e do Juiz da partida. Porém, de 

uns tempos para cá as coisas mudaram, pois “hoje nós temos um campo muito bem arrumado. 

Banheiros tudo limpo. Arquibancada...” Na visão do Senhor Guedes, “que desde rapazola é 

conselheiro do Villa”, falta apenas uma cobertura no Estádio Municipal Castor Cifuentes para 

propiciar maior conforto aos torcedores em dias de jogos com sol escaldante ou com chuvas 

torrenciais.  

Por sua vez, Francisco Carlos Pereira da Silva, conhecido em Nova Lima como Pirulito, ex-

atleta e ex-treinador do Villa Nova, tem a visão do estádio de dentro campo. Jogador do Villa 

Nova de 1976 a 1980 e de 1986 a 1989, o que lhe garante o posto de terceiro jogador que mais 

defendeu as cores do clube com 301 jogos realizados, e que após se aposentar foi treinador da 

equipe profissional durante muitos anos ao longo do século XXI, o Senhor Pirulito vivenciou a 

época em que “A arquibancada era de madeira. Era ruim mesmo. A concentração era no 

campo.” Recordou também, durante entrevista concedida em outubro de 2020, que “a torcida 

ficava na cerca cobrando, jogava água, cerveja, tudo.” Entretanto, tem o orgulho de afirmar 

que “Comigo sempre tiveram um carinho muito grande. [...] A torcida do Villa nunca me 

xingou. Nem como jogador, nem como treinador.” 

João Paulo da Silva, filho do Senhor Piriquito, seguiu os passos do pai e se tornou atleta 

profissional. Em 2007, com 17 anos, após ter realizado toda a sua formação nas categorias de 

base do Cruzeiro Esporte Clube, retornou à Nova Lima e passou a compor o quadro de atletas 

profissionais do Villa Nova. Entretanto, tem lembranças do estádio desde sua infância, uma vez 

que seus pais “moram na rua do campo. Então estava brincando de bola ali todo dia quando 

era criança.” Além de brincar de bola, “Acompanhava desde criança. Com 09, 10 anos, o 
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campo do Villa não cabia de gente. Era lotado, lotado!” Nesse período, “como o alambrado 

era mais próximo à bandeirinha, o bandeirinha não podia levantar a bandeira de impedimento. 

Os torcedores jogavam água nele, queria puxar pelo alambrado...”       

Optamos por apresentar acima visões de três épocas diferentes sobre o Alçapão do Bonfim. 

José Guedes recorda do local desde o início dos anos 1950, Francisco da Silva (Pirulito) a partir 

de meados da década de 1970 e seu filho, João Paulo, desde os anos noventa – quando o estádio 

já era municipal e havia passado por uma grande reconstrução. Em todas elas fica claro a 

pressão dos torcedores em cima das arbitragens e adversários e a importância que o estádio 

cheio tinha para que o Villa alcançasse bons resultados quando jogava em casa.   

Estádio Castor Cifuentes. Provavelmente, década de 

1960. Acervo: Jairo Gomes Moreira. 

 

Estádio Castor Cifuentes. Provavelmente, década de 

1960. Acervo: Jairo Gomes Moreira. 

Estádio Castor Cifuentes. Provavelmente, década de 

1950. Acervo: Jairo Gomes Moreira. 

 

Estádio Castor Cifuentes. Provavelmente, década de 

1970. Acervo: Jairo Gomes Moreira. 
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Além do estádio de futebol, desapropriado pela Prefeitura em meados da década de 1980, outro 

patrimônio do clube foi absorvido pela administração municipal. De acordo com relato de José 

Geraldo Guedes, o Parque Aquático do Villa Nova, durante a atual administração de Vitor 

Penido, foi desapropriado pela Prefeitura da cidade. Tal fato se deu em razão da situação 

financeira complicada do Villa durante as primeiras décadas do século XXI, chegando ao ponto 

de acumular uma dívida, de acordo com o referido entrevistado, de 32 milhões de reais. Esse 

espaço foi adquirido pelo clube em 1929, quando José Augusto Ferreira Passos, presidente à 

época, formalizou em cartório a posse do terreno. Nesse local, composto por piscina olímpica, 

piscina infantil, dois bares, sauna, parquinho infantil, bares e ginásio poliesportivo com 

capacidade para 1500 pessoas, gerações de novalimenses desfrutaram de agradáveis momentos 

de lazer, entre os quais destacamos o Baile Vermelho e Branco, tradicional evento do Carnaval 

de Nova Lima. Não obstante ser um importante espaço de lazer, foi utilizado esse local como 

sede do Poder Legislativo, pois: 

Como curiosidade histórica, vale a pena registrar que a Câmara Municipal de Nova 

Lima já funcionou no Parque Aquático do Villa Nova de 1948 a 1980. Nesse ano, a 

Prefeitura construiu o prédio Francisco Salles Barbosa para abrigar a sede do Poder 

Executivo. O Legislativo voltou então para suas antigas dependências, que ficam em 

frente da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, na praça Bernardino de Lima. Mais 

uma comprovação de que a história do clube e a do município se fundem em 

vários momentos. (ÁLAVARES DE FREITAS, 2008, p.50) [Grifo nosso]   

 

Piscina no Parque Aquático. Provavelmente, 

meados da década de 1970. Acervo: Jairo Gomes 

Moreira. 

 

Quadra poliesportiva e fundos da antiga Sede 

Social. Provavelmente, década de 1960. Acervo: 

Jaime Gomes Moreira. 
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A sede administrativa do Villa Nova, que se localizava na Praça Antonino Fonseca Junior, nº 

15, centro de Nova Lima, foi anexada ao patrimônio do clube graças à abnegação do Senhor 

Oswaldo de Mello. No local, até o início dos anos de 1960 funcionava o Clube dos 70, “entidade 

que reunia a mocidade endinheirada e a fina flor da sociedade de Nova Lima”. (Idem, p.52). 

Entretanto, quando assumiu a presidência do Villa, entre os anos de 1962-1963, Oswaldo de 

Mello, proeminente empresário do setor de transportes de Nova Lima e que possuía grande 

influência no Clube dos 70, organizou a transferência do imóvel para o patrimônio do Villa 

Nova. Conhecido na cidade como Sede Histórica, em suas salas já ficaram concentrados atletas 

do time profissional e, em tempos remotos, funcionou no andar térreo uma agência do extinto 

Banco da Lavoura. Entretanto, assim como o Parque Aquático e o campo de futebol, a Sede 

Administrativa não faz mais parte do patrimônio do clube, uma vez que foi vendida por volta 

de 2016. Com isso, atualmente, a administração do Villa Nova Atlético Clube funciona em uma 

sala no Estádio Municipal Castor Cifuentes. Ainda nesse local se encontra a academia, parte da 

estrutura das categorias de base e o setor de recuperação física dos atletas profissionais.  

Todavia, atualmente o Villa constrói seu próprio Centro de Treinamento, espaço que servirá 

para unificar as atividades esportivas do clube. Em um terreno doado em 2003 pela AngloGold 

Ashanti S/A, localizado na Avenida Integração, Bairro Rio do Peixe, estão sendo construídos 

04 campos de futebol e um alojamento para atletas das categorias de base. Na visão do Senhor 

José Guedes: 

Time profissional sem Centro de Treinamento é a mesma coisa de um soldado que vai 

para a guerra sem munição. [...] Eu tenho grande esperança, o Centro de Treinamento 

está ficando maravilhoso e nós vamos dar chance para os filhos de Nova Lima. O 

Villa, no passado, vivia de venda de jogadores. Todo ano revelava dois, três 

(jogadores), vendia e mantinha o clube no patamar de enfrentar Atlético, Cruzeiro e 

outros aqui dentro. E não perdia pelo fato de revelar jogadores que era da terra. 

Em termos administrativos, o Villa Nova conta com um Conselho Deliberativo, composto por 

26 conselheiros natos (ex-presidentes do Clube), 50 membros efetivos e 25 suplentes. Dessa 

composição é que elege o presidente do clube, que possui mandato de dois anos. Faz parte 

também do clube, de acordo com informações obtidas com a assessoria de imprensa do Villa, 
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cerca de mil sócios-torcedores, muitos deles ex-sócios do antigo Clube Aquático. Segue abaixo 

listagem de presidentes do Villa Nova desde sua fundação até os dias atuais: 

Presidente Período  Presidente Período 

Adolfo Magalhães 1908  Oswaldo Mello 1962/63 

Hary Lowes 1909  Januário Laurindo Carneiro 1964/65 

Fernando Anaclaeto 1910  Sebastião Fabiano Dias 1966/67 

Ignes Gent 1910  Wilson Leite Faria 1968/69 

Ricardo Protzner 1911  Aldo Torchetti 1970 

Alberto Clemence 1912/13  Fernando Marques Ribeiro 1970/72 

Elógio Pimentel 1914  Gilberto Maria Borges 1972/73 

Agostinho Rodrigues de Melo 1915  Vitor Penido de Barros 1973/77 

João Luiz Morethzon  1916/17  Sebastião Fabiano Dias 1977 

George Morgan 1918  Jairo Gomes Moreira 1978/79 

Francisco Pimentel 1919/21  Dalmo Dias de Araújo 1980 

José Gustavo Dias 1922/23  João Maximiano Alves da Fonseca  1980/82 

Álvaro Edwards Ribeiro (Vinito) 1924/27  José Tadeu Vilela 1983/85 

Odorico Augusto Santos 1928/29  Ivahy Lopes Palhares 1985 

José Augusto Ferreira Passos 1929/31  José de Lima Mattos 1985 

Castor Cifuentes 1932/35  Jairo Monteiro 1986/88 

Manoel Taveira 1936  José Flávio de Andrade 1989/90 

Henrique Othero 1937/38  Ireno Cotta 1990/91 

Saad Bedran 1939/40  Antônio Henrique dos Santos 1992/95 

José Dias Araújo 1941/42  Anísio Clemente Filho 1996/00 

Saul Dias 1943/46  Jean Carlo Seabra Pedrosa 2001/02 

Adair Menezes 1947/50  Anísio Clemente Filho 2003/04 

Cecil Jones 1951/54  Nélio Aurélio de Souza 2005/06 

Natalício de Jesus Carsalade 1955  João Bosco Pessoa 2007/08 

Caio Guimarães Chagas 1956  Luiz Carlos Ferreira 2009 

Acácio Paulino de Paiva 1957  Adão Gomes 2010 

Alberto de Paula 1957/60  Jairo Gomes Moreira 2011/13 

Sebastião Fabiano Dias 1960  Anísio Clemente Filho 2014 

Saad Bedran 1961  Aécio Araújo Prates 2015 

Lincoln Gustavo Veras Werne 1961  Nélio Aurélio de Souza 2016 

Alceu Viegas 1961  Herchel Othero 2016 

Ignácio Ballesteros Rodrigues 1962  Antônio Marcio Botelho 2017/20 

 

O maior patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida. Nesse quesito, por mais dificuldade 

que enfrenta / enfrentará, o Villa jamais será desapropriado. Desde sua fundação o time é 

admirado em Nova Lima. Certamente a presença de operários da mineração e de pessoas de 

classes sociais mais baixas entre os quadros de atletas seduziu o imaginário da época e propiciou 

que a beirada do Campo do Bonfim fosse concorrida em dias de jogos. Nessas ocasiões, 

podemos aventar a possibilidade de que moças da sociedade, rapazes de “boas famílias”, 
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senhores de terno e gravata e senhoras com belos vestidos dividissem espaço com operários da 

mineradora e com os pobres desvalidos que não conseguiam se enquadrar no regime de trabalho 

de uma companhia industrial. 

Entretanto, essa heterogeneidade presente na torcida do Villa, nos momentos de dificuldade que 

o clube enfrentou foi sua tábua de salvação. Se por um lado os senhores Oswaldo de Mello e 

Januário Carneiro – fundador e proprietário da Rádio Itatiaia – socorriam o clube em momentos 

de extrema dificuldade no início da década de 1960, as “meninas da zona boemia” de Nova 

Lima, dentro de suas condições e limitações, também faziam o mesmo. No início dos anos 

sessenta, na região do Estádio Castor Cifuentes funcionava a zona de baixo meretrício da 

cidade. Conforme Álvares de Freitas aponta em livro de referência para compreensão da história 

do Villa:  

Em Nova Lima quem controlava as melhores “meninas” era uma senhora chamada 

Maria Leite, apelidada ironicamente de Mary Milk pelos numerosos clientes. Entre as 

profissionais de Maria Leite pontuavam várias torcedoras ardorosas do Villa Nova. 

Nos dias de jogos elas vestiam as melhores roupas, tendo o vermelho do clube como 

inspiração maior, e chegavam ao Castor Cifuentes envergando bandeiras e com um 

entusiasmo pouco comum. (2008, p.58)   

Com a pandemia do vírus Covid-19 passou a ser comum realizar jogos sem público nos 

estádios. Todos os amantes do futebol que assistem pela televisão um jogo com portões 

fechados, em que as orientações dos técnicos sobressaem ao grito da torcida, sentem falta do 

calor humano que o futebol proporciona. Muitos times, apoiados na tecnologia dos tempos 

atuais, colocaram um DJ nos estádios. Esse profissional, por meio de áudios previamente 

mixados, garante aplausos, gritos de apoio, torcidas cantando hinos, etc. Que bom seria se o 

Villa Nova tivesse gravado as músicas da Charanga para dar vida aos seus jogos do Campeonato 

Brasileiro da Série D, disputados em 2020. 

Fundada em 1946 por Edgard Henrique do Amparo e José Acácio de Assis Costa (Zé Fuzil), 

maestro da Corporação União Operária, a Charanga durante décadas alegra os jogos do Villa 

no Alçapão do Bonfim. Conforme relato de Zé Fuzil publicado por Álvares de Freitas:  
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A gente tocava um dobrado e ninguém conseguia resistir. E onde o Villa fosse, a 

charanga ia junto. A pinguinha ficava dentro da tuba do Totó Baixão, provavelmente 

um dos únicos lugares não revistados pela Polícia Militar à entrada dos estádios. 

(2008, p.49) 

Edgard do Amparo, companheiro de Zé Fuzil na criação da Charanga, definiu com precisão a 

participação da mesma nos jogos: 

Havia uma música para cada ocasião: a de saudação, quando o time entrava em 

campo; o rufar dos taróis durante a marcação de faltas; outra para os gols; o hino do 

Villa etc. Quando acontecia um gol, a gente tocava até arrebentar. (Idem, ibidem) 

À frente da Charanga nos dias atuais está o Senhor Dércio Félix, que assumiu o posto após o 

afastamento dos dois fundadores indicados acima. Em entrevista ao programa de televisão 

Globo Esporte, em 2015, Senhor Dércio, que na data da gravação fazia parte do grupo de 

músicos há 55 anos, resumiu bem a importância da Charanga do Villa: “A primeira charanga 

que teve no Brasil foi a do Flamengo. A segunda foi a do Villa Nova. É a primeira de Minas 

Gerais.” (GLOBO, 2015) Em outra reportagem sobre a Charanga, esta realizada em 2013, 

Senhor Dércio Félix assim definiu a missão da Charanga: “Aonde o Villa estiver, nós estaremos 

presente para levar a alegria do povo novalimense e Mineiro.” (GLOBO, 2013) O show, como 

a bola, não pode parar! 

Todos sabemos que o futebol, por conta do turbilhão de emoções que desperta, vez ou outra 

ultrapassa o âmbito esportivo e descamba para a violência. Senhor José Guedes, que há mais 

de seis décadas acompanha de perto o futebol em Nova Lima, durante seu depoimento para 

elaboração desse trabalho narrou que “eu já assisti muita coisa no campo do Villa. Futebol, 

antigamente, não era fácil, não.”. Talvez a história mais dramática vivenciada pela torcida do 

Villa, em que alguns torcedores ficaram seriamente feridos, foi a briga que envolveu a polícia 

militar em um jogo contra o time da cidade de Pedro Leopoldo. Senhor Guedes, assim 

relembrou esse acontecimento: 

E a gente já participou aí daquele tiroteio que teve no Villa Nova x Pedro Leopoldo. 

A polícia atirando contra a torcida e eu estava lá. Eu tinha 18, 19 anos. Eu estava 

assistindo aquele jogo. Nunca vi, a torcida contra a polícia. Veio o batalhão de Belo 

Horizonte. A polícia teve que esconder dentro da delegacia e a torcida do Villa com 

pau, pedra, querendo buscar dinamite na Mina para dinamitar a delegacia. Então, é 
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uma loucura as coisas. Várias pessoas tomaram tiro, né? Um ex-morador lá da 

Chácara dos Cristais tomou um tiro no olho. O Toninho, que tem o apelido de Toninho 

Bala, tomou um tiro na perna. [...] O Toninho Bala está em Uberlândia, grande villa-

novense. Ele era rapazola, né?, ele tomou um tiro, aí ficou o apelido de Toninho Bala. 

Então, antigamente, os caras morriam pelas causas do Villa Nova.  

O último jogo da final do Campeonato Mineiro do ano de 1997, disputado entre Villa Nova x 

Cruzeiro, entrou para a história do futebol mineiro e do Estádio Governador Magalhães Pinto 

(Mineirão).  Disputada em duas partidas, o Villa Nova, que vencera em casa o primeiro jogo 

pelo placar de 2x1, seguiu para Belo Horizonte em busca de um empate para levantar a taça. 

Na tarde do dia 22 de junho de 1997, mais de centro e trinta mil pessoas compareceram ao 

Mineirão para acompanhar a partida que decidiria o grande campeão de Minas Gerais. Com gol 

do atacante Marcelo Ramos, o Cruzeiro venceu o jogo por 1x0 e conseguiu igualar os resultados 

no placar agregado das duas partidas, alcançando, em função de ter feito melhor campanha na 

Primeira Fase, o título de campeão Mineiro. Em Nova Lima a memória dessa partida continua 

viva. João Paulo Silva e o Senhor José Geraldo Guedes, respectivamente, descreveram esse 

importante dia: 

Quando eu era criança, eu vivenciei muito isso. É a cidade toda. Igual em falei, em 

1997, não tinha ninguém em Nova Lima. Todo mundo estava no Mineirão. [...] Não 

tinha uma alma viva em Nova Lima, estava todo mundo em Belo Horizonte. O Villa 

estava na final. Tinha mais de 130 mil pessoas no Mineirão. Estava abandonada a 

cidade. Não tinha ninguém em Nova Lima. Todo mundo estava em Belo Horizonte 

para ver o jogo da final. E quando chegou aqui foi uma festa. Não ganhou o título, 

sabe? Mas foi uma festa. Foi um carnaval na cidade. Foi um carnaval. Todas as casas 

em Nova Lima estavam com a bandeira vermelha e branca. Isso é a memória que eu 

tenho de quando era criança, né? 

O último vice-campeonato do Villa foi maravilhoso! Nunca será batido essa 

arrecadação: 135 mil pessoas no Mineirão. Nunca mais, porque hoje não tem 

capacidade para isso. O Villa Nova que levou a maioria desses torcedores lá. Foi coisa 

inédita no Villa disputar o título. Aí foram os atleticanos, americanos, é... Minas 

Gerais quase toda. Nova Lima ficou vazia. Então, foi uma tarde maravilhosa. 

Infelizmente, pelo fato do juiz ter roubado um gol nosso aqui, por conta de 

impedimento, nós fomos lá e perdemos o jogo de 1x0. Se nós tivéssemos vencido aqui 

com diferença de dois gols, eu tenho certeza que o Villa seria campeão. 

Por esses dois relatos apresentados acima percebemos a importância do Villa Nova para a 

cidade e a paixão que o time desperta em seus torcedores. Senhor José Guedes, de forma direta, 

exemplifica a presença do clube no dia a dia da cidade: 
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O Villa Nova, pode dizer assim, é o coração de Nova Lima. O Villa Nova quando 

ganha uma partida aqui ou mesmo fora, é uma alegria. A semana toda nós trabalhamos 

com mais entusiasmo. [...] A história do Villa confunde com a de Nova Lima. O Villa 

Nova é conhecido mundialmente. Qual time do interior... “De onde você é?” “Ah, 

Nova Lima.” “É terra do Villa Nova.” Então, o Villa Nova é o cartão postal de nossa 

grande cidade. [...] A gente fica muito satisfeito de continuar tendo o Villa Nova aqui. 

A alegria de Nova Lima é o Villa Nova!   

Francisco Ferreira da Silva, Pirulito, grande ídolo do Villa Nova, presente na galeria dos 

grandes campeões do clube com os títulos da Taça Minas Gerais de 1976 e 2006, o primeiro 

como volante e o segundo como treinador, ainda frequenta o campo e assiste aos jogos, mas 

“sou um torcedor quietinho, fico lá sozinho no canto torcendo muito. Não faço crítica, sabe? 

Só fico torcendo para o time mesmo.” Segundo o Senhor Pirulito:  

A cidade não pode ficar sem o Villa. Não pode. A relação é muito grande. Mas muito 

grande mesmo. Agora o Villa só joga dois campeonatos, antigamente jogava o ano 

todo. Não pode ficar. Eu acho que Nova Lima não existe sem o Villa. [...] É uma 

cidade, assim, de trabalhadores, dos trabalhadores que trabalharam na Mina e tudo, aí 

teve aquela paixão pelo Villa. Apesar que a cidade agora cresceu muito, mas aqui 

dentro a convivência com o Villa é muito grande.   

João Paulo, filho do Senhor Piriquito, defende as cores do Villa Nova atualmente. Natural de 

Nova Lima, com mais de 100 jogos pelo clube, João Paulo compreende muito bem a relação 

do time com a cidade. Em sua visão: 

O Villa quando começa a ganhar parece que a cidade transforma. Tipo o Villa está 

mal, o pessoal fica assim: “Ah, não, tal, tal.” O Villa ganha duas partidas, o campo 

começa encher; ganha três, lota o campo. Nova Lima só fala em Villa Nova, não fala 

em outra coisa. É assim, o pessoal aqui vive o Villa Nova. 

Por fim, João Paulo, quando indagado acerca do que achava da possibilidade do Villa ser 

registrado como patrimônio imaterial do município de Nova Lima, assim se expressou: 

Eu não tinha conhecimento. Eu já achava que era por tudo que o Villa representa. [...] 

Vai ser ótimo para o Villa Nova e para a cidade. Porque o Villa representa Nova Lima. 

Hoje, em qualquer lugar que você for, se você falar de Nova Lima, a pessoa vai falar 

do Villa Nova. Isso é a principal notícia: “Ah, eu sou de Nova Lima.” “Ah, e o Villa 

Nova?” Vai ser um crescimento muito grande para o Villa ter isso marcado na sua 

história como patrimônio da cidade.  

Provavelmente, a mesma opinião transcrita acima seja a de milhares de torcedores que 

acompanham o time, incentiva e cobra os jogadores. No entanto, como tentamos demonstrar, o 
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Villa Nova Atlético Clube, com seus símbolos, tradição e história construída no Bairro Bonfim 

e em gramados de todo o país, divulga e engrandece o nome do município de Nova Lima. A 

iniciativa de alguns novalimenses e ingleses há 112 anos floresceu, deu frutos e, certamente, 

ocupou um importante espaço na vida social, cultural e esportiva da cidade.  
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4. DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL – DVD EM ANEXO  
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5. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

Senhora Maria Joana Liberato rodeada de crianças 

no Estádio Castor Cifuentes. Acervo: Jairo Gomes 

Moreira. Provavelmente década de 1950. 

 

Banda de música durante apresentação no Estádio 

Castor Cifuentes. Acervo: Jairo Gomes Moreira. 

Provavelmente década de 1980. 

Lance de partida realizada no Estádio Castor 

Cifuentes. Acervo: Jairo Gomes Moreira. Data: 

30/07/1939. 

 

 

 Lance de partida realizada no Estádio Castor 

Cifuentes. Acervo: Jairo Gomes Moreira. Data: 

05/01/1941. 

 

 
Partida realizada no Estádio Castor Cifuentes. 

Acervo Jairo Gomes Moreira. Provavelmente 

década de 1980. 

Torcedores durante partida realizada no Estádio 

Castor Cifuentes. Acervo Jairo Gomes Moreira. 

Provavelmente década de 1980. 
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Time do Villa Nova Atlético Clube. Acervo: Jairo 

Gomes Moreira. Data: 13/04/1941 

 

Time do Villa Nova Atlético Clube. Acervo: Jairo 

Gomes Moreira. Data: 1953 

 

Villa Nova comemorando título de Campeão do 

Centro do Brasil no Estádio Independência, em 

Belo Horizonte. Acervo: Jairo Gomes Moreira. 

Data: 15/12/1968 

 

Ex-presidentes do Villa Nova. Em pé: Alberto de 

Paula, Ivair Palhares, José Lima Matos, Cecil 

Jhones, Acácio Paulino de Paiva, Ignácio 

Ballesteros, José Tadeu Vilela. Agachados: Jairo 

Monteiro, João Maximiano Alves da Fonseca, Jairo 

Gomes Moreira, Vitor Penido de Barros e Januário 

Laurindo Carneiro. Acervo: Jairo Gomes Moreira. 

Data: 28/06/ 1980 

 

Portão de entrada do Estádio Municipal Castor 

Cifuentes com destaque para o símbolo do Villa 

Nova. Foto: Bárbara Penido. Data: Outubro /2020 

Área livre entre arquibancada e alambrado no 

Estádio Municipal Castor Cifuentes. Foto: Bárbara 

Penido. Data: Outubro /2020 
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Entrada para o vestiário de visitantes no Estádio 

Municipal Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. 

Data: Outubro /2020 

Interior do vestiário de visitantes no Estádio 

Municipal Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. 

Data: Outubro /2020 

 

Entrada para o vestiário do Villa Nova no Estádio 

Municipal Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. 

Data: Outubro /2020 

 

Interior do vestiário de visitantes no Estádio 

Municipal Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. 

Data: Outubro /2020 

Entrada para a academia no Estádio Municipal 

Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. Data: 

Outubro /2020 

Interior da academia no Estádio Municipal Castor 

Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. Data: Outubro 

/2020 
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Entrada área de administração do Villa Nova A.C. 

no Estádio Municipal Castor Cifuentes. Foto: 

Bárbara Penido. Data: Outubro /2020 

Sala da Gerência e Sala de Reuniões da 

administração do Villa Nova no Estádio Municipal 

Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. Data: 

Outubro /2020 

 

Entrada para rouparia das categorias de base do 

Villa Nova A.C. no Estádio Municipal Castor 

Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. Data: Outubro 

/2020 

 

Interior da rouparia das categorias de base do Villa 

Nova A.C. no Estádio Municipal Castor Cifuentes. 

Foto: Bárbara Penido. Data: Outubro /2020 

Placas comemorativas da reinauguração do Estádio 

Municipal Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. 

Data: Outubro /2020 

 

Placar manual utilizado em jogos no Estádio 

Municipal Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. 

Data: Outubro /2020 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

DOSSIÊ DE REGISTRO VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE 

                                                                         EXERCÍCIO 2022                                             PÁGINA 50 / 63                   

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV A LIMA 

Praça Bernadino de Lima nº 80, Centro, Nova Lima  MG 

Telefone: 31 3541 4334 

E-mail: centrodememorianl@gmail.com 
 

Rubrica  

Entrada para banheiros no Estádio Municipal 

Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. Data: 

Outubro /2020 

 

Parte da arquibancada principal e cabines de rádio 

e televisão no Estádio Municipal Castor Cifuentes. 

Foto: Bárbara Penido. Data: Outubro /2020 

 

Lateral oposta do campo, torres de iluminação e 

identificação do Estádio Municipal Castor 

Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. Data: Outubro 

/2020 

 

Vista parcial do Estádio Municipal Castor 

Cifuentes durante treinamento da equipe 

profissional do Villa Nova A.C. Foto: Bárbara 

Penido. Data: Outubro /2020 

 

 

 

Arquibancada principal do Estádio Municipal 

Castor Cifuentes. Foto: Bárbara Penido. Data: 

Outubro /2020 

 

Treino do time principal do Villa Nova A.C. no 

Estádio Municipal Castor Cifuentes. Destaque para 

escudo do clube ao lado do portão de saída. Foto: 

Bárbara Penido. Data: Outubro /2020 
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6. PLANO DE SALVAGUARDA 
 

Realizar salvaguarda de um patrimônio imaterial é pensar medidas de proteção para um bem 

que é mutável / fluido. A dificuldade, nesse sentido, está em propor medidas que promovam a 

continuidade e o fortalecimento do bem imaterial trabalhado – no caso aqui abordado, um clube 

de futebol. Para tal, algumas etapas devem ser consideradas, entre elas, identificação, 

documentação, promoção, proteção, valorização e divulgação.  

No caso específico do Villa Nova Atlético Clube, time de futebol que desperta paixão e 

admiração em uma significativa parcela da população de Nova Lima, por sua especificidade, as 

ações de salvaguarda não devem almejar somente melhorar a performance esportiva do clube. 

Para a preservação e continuidade do bem, é interessante fortalecer vínculos afetivos, 

enriquecer experiências e expandir ações para diversos públicos e faixas etárias. 

Se é impossível controlar o resultado dentro do campo, é racional pensar soluções e propor 

procedimentos que preservem, valorizem e ampliem a relação clube x cidade, o que contribuirá 

para a perpetuação da manifestação cultural aqui estudada. Seguindo essa orientação, após uma 

breve apresentação da atual condição do Villa Nova, apresentaremos algumas ações que 

fortalecerão a presença do clube no cotidiano local e indicaremos um cronograma para 

execução das ações apontadas. 

 
6.1. VILLA NOVA NA ATUALIDADE 

 

O ano de 2020 para Villa Nova Atlético Clube, assim como para quase todas as equipes de 

futebol profissional do Brasil e do mundo, foi atípico. Realizar jogos sem público, interromper 

as atividades entre os meses de março e agosto e suspender treinamentos das categorias de base 

impactaram a organização dessa centenária instituição. Infelizmente, não foi possível encontrar 

registros das soluções encontradas pelo Villa durante a epidemia da Gripe Espanhola, que 

assolou o país entre os anos de 1918 e 1920. Certo é que a dinâmica social e esportiva dessa 

época era outra e que o futebol ainda não seguia a lógica profissional. 
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Atualmente, como demonstramos, o clube passa por dificuldades financeiras, o que ocasionou 

a perda de grande parte do seu patrimônio material (campo de futebol, parque aquático e sede 

histórica). Por outro lado, o investimento para a construção de um centro de treinamento para 

unificar as atividades do clube merece atenção, pois, atualmente, as divisões de base e o time 

profissional ocupam espaços diferentes dentro do município de Nova Lima.  

Em relação aos atletas, são mantidos pelo clube cerca de 150 jogadores, subdivididos entre as 

seguintes categorias: dente de leite (06 a 11 anos); infantil / sub 15; juvenil / sub 17; júnior / 

sub 20; e time adulto / profissional. Além desses, temos que considerar comissão técnica com 

treinador, massagista, preparador físico, equipe médica e fisioterapia.  

Nos últimos anos o time profissional, provavelmente em função da crise financeira que o clube 

enfrenta, tem encontrado dificuldades nos torneios que disputou. Atualmente o Villa Nova está 

disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e ocupa a sétima posição do Grupo A6. 

Entretanto, é possível perceber a atual situação do time quando fazemos um comparativo de 

desempenho nas últimas cinco edições do Campeonato Mineiro, uma vez que o clube não 

disputou seguidamente as últimas cinco edições da Série D. 

Ano Posição 

final 

Pontuação Número de 

jogos 

Vitórias Empates Derrotas 

2016 06º 

colocado 

14 pontos 11 jogos 04 02 05 

2017 09º 

colocado 

14 pontos 11 jogos 03 02 06 

2018 10º 

colocado 

11 pontos 11 jogos 03 02 06 

2019 09º 

colocado 

11 pontos 11 jogos 03 02 06 

2020 11º 

colocado 

04 pontos 11 jogos 01 01 09 

In: http://fmf.com.br/Competicoes/ProxJogos.aspx?d=1  

Conforme é possível observar nos resultados acima, a campanha do time em 2020 foi a pior dos 

últimos cinco anos. Com os resultados obtidos dentro de campo, o tradicional e centenário Villa 

Nova foi rebaixado para a Série B do Campeonato Mineiro pela segunda vez em sua história.  

http://fmf.com.br/Competicoes/ProxJogos.aspx?d=1
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Em relação aos públicos e rendas nos jogos que realizou no Estádio Municipal Castor Cifuentes 

em 2020, em função da pandemia do Covid-19 e dos portões fechados, fica prejudicado 

apresentar uma média. Por esse motivo, indicaremos uma média de acordo com os balancetes 

apresentados na disputa do Campeonato Mineiro de 2019. Obviamente, consideraremos 

somente os jogos realizados em casa e desconsideraremos os que o Villa atuou fora de seus 

domínios. 

Jogo Data da 

partida 

Público Renda Média de 

público 

Média de 

renda 

Villa Nova A.C 

X 

Tupynambas FC 

20/01/2019 1895 R$ 20.320,00   

Villa Nova A.C 

x 

Guarany E.C. 

27/01/2019 856 R$ 10.680,00 

Villa Nova A.C 

x 

Cruzeiro E.C. 

03/02/2019 2481 R$ 47.560,00 

Villa Nova A.C 

X 

C.A. Patrocinense 

10/02/2019 904 R$ 10.280,00 

Villa Nova A.C 

X 

A.A. Caldense 

10/03/2019 1181 R$ 4.910,00 

Villa Nova A.C. 

X 

URT 

16/03/2019 1546 R$ 15.260,00 

Total de público 8.863 pessoas  1.477,16 

Total de renda R$ 109.010,00 R$ 18.186,33 

  In: http://fmf.com.br/Competicoes/ProxJogos.aspx?d=1  

Os dados apresentados acima possibilitam a compreensão de que em relação à performance 

esportiva o Villa Nova tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. No âmbito recreativo / 

social a vida do clube também não tem sido fácil. Porém, percebemos em pesquisas realizadas 

que houve uma tentativa de readaptação e manutenção do tradicional Baile Vermelho e Branco. 

Até o ano de 2016, era esse evento realizado no Ginásio Poliesportivo do Clube Aquático e 

custava R$40,00 para não sócios. Já em 2019, quando não dispunha mais do espaço citado 

acima, o clube realizou o evento de forma gratuita, na Praça Bernardino de Lima, no centro de 

Nova Lima.  

http://fmf.com.br/Competicoes/ProxJogos.aspx?d=1
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Cartazes de divulgação do Baile Vermelho e Branco dos anos de 2016 e 2019. In: 

https://www.facebook.com/villanovamgoficial/photos 

No que diz respeito ao imaginário e presença na vida social e esportiva de Nova Lima, mesmo 

em dificuldades, podemos dizer que o Villa Nova mantém viva a sua participação no cotidiano 

local. A presença da Charanga do Villa nos jogos, o bate papo acerca das partidas disputadas e 

a expectativa de contratações para montagem do time do ano seguinte e/ou de reforços para a 

atual temporada faz parte do dia a dia da cidade. Além disso, a oferta de escolinhas de futebol 

para todas as faixas etárias, além de propiciar o surgimento de novos craques, tais como Zezé 

Procópio, Perácio, Escurinho, Geraldino, Gil e Luizinho, contribui com a formação social e 

esportiva de centenas de jovens, que se não dedicassem tempo para o futebol poderiam seguir 

por caminhos tortuosos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/villanovamgoficial/photos
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6.2. PROPOSTA DE AÇÕES DE SALVAGUARDA 

 

As sugestões abaixo apresentadas, optam por indicar ações que englobem públicos diversos que 

orbitam o Villa Nova Atlético Clube. Consideramos importante ainda a organização do material 

histórico do clube, pois, assim, serão valorizados atores, momentos e vivências que deram 

sentido e forma à paixão que o time exerce no imaginário de Nova Lima. A linha adotada será 

a de Fortalecer, Preservar, Promover e Divulgar o patrimônio imaterial do Villa. Desse modo, 

acreditamos que será possível alcançar o objetivo primordial e essencial desse trabalho, a saber, 

a permanência e continuidade do clube. 

Cabe ainda esclarecer que todas as ações propostas buscam a atuação conjunta da Prefeitura 

Municipal de Nova Lima e do Villa Nova para efetivação. Desse modo, a aplicação e os modos 

de realização das atividades deverão ser definidos entre os gestores públicos e o detentor do 

bem cultural. Nesse sentido, será necessário um esforço entre agentes públicos e diretoria do 

clube para atuarem em sincronia na execução das ações. 

Com isso, descreveremos abaixo, em forma de tópicos, propostas para o plano de salvaguarda 

do Villa Nova, tendo em vista valorizar aspectos históricos e fortalecer relações culturais do 

clube com a comunidade novalimense.  

 

CRIAÇÃO DE UM SITE OFICIAL 

No mundo cada vez mais informatizado e voltado para relações digitais, possuir uma plataforma 

em que seja possível disponibilizar ações, divulgar os patrocinadores, promover venda de 

ingressos e produtos oficiais trarão benefícios e facilidade para o Villa Nova.  

Atualmente, o clube, de acordo com as pesquisas realizadas, mantém como meios de 

comunicação com sua torcida somente páginas no Facebook e Instagram. Em que pese a 

facilidade de comunicação proporcionado por essas redes sociais, a limitação de espaço e 

conteúdo de informações interferem sobremaneira na comunicação do clube. 
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Seria ainda importante essa plataforma digital disponibilizar para consulta o material histórico 

que faz parte dessa proposta de salvaguarda. Sendo assim, seria possível pensar em uma galeria 

de fotos e uma galeria com pequenos vídeos elaborados a partir dos registros audiovisuais 

propostos abaixo. 

  

LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E 

DISPONIBILIZAÇÃO DE ACERVO DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICO 

O centenário time do Villa Nova Atlético Clube possui documentos que possibilitam 

compreender um importante período histórico de Nova Lima. Ao longo do século XX 

transformações no tecido urbano da cidade, construções de sedes social, administrativa e 

recreativa interferiram nos modos de vida da população local. Além disso, possui o clube sua 

própria história, contada por atas de reuniões, elaboração de estatutos e documentações internas 

que precisam ser preservados. Da mesma forma, registros fotográficos dos mais variados 

momentos do clube estão dispersos em mãos particulares e merecerem ser unificados. 

Promover um minucioso levantamento de toda a documentação que envolva o clube, organizar, 

catalogar, digitalizar e disponibilizar para consultas e pesquisas - talvez no próprio site do clube 

– constitui tarefa complexa, porém essencial para preservação da memória histórica e cultural 

da agremiação.  

 

REGISTRO AUDIOVISUAL DA MEMÓRIA DO CLUBE 

Realizar o registro, por meio de entrevistas audiovisuais, com antigos jogadores, técnicos, 

diretores, conselheiros, associados, ex-funcionários, torcedores, integrantes da Charanga, 

frequentadores das sedes sociais e recreativas.  

Criar um acervo de memórias será essencial para a preservação do passado e para a valorização 

de atores que contribuíram com o clube. Junto à documentação escrita / fotográfica – proposto 
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em item anterior – as narrativas orais ajudarão compor o quadro histórico do Villa no século 

XX e XXI.  

Essa ferramenta metodológica será necessária por conta das constantes transformações do 

patrimônio imaterial e da impossibilidade de compreendê-lo em sua plenitude somente com 

documentos oficiais e registros fotográficos. Dispor das narrativas e lembranças dos mais 

variados atores que se dedicaram e vivenciaram o Villa ajudará a entender aspectos culturais 

intrínsecos e a tradição do clube aqui abordado.   

 

CRIAÇÃO DE UM MEMORIAL DO VILLA 

Instituição de um memorial para apresentar, de modo didático, a história do clube. Seria essa 

etapa a compilação e organização dos dados obtidos durante o levantamento de documentação 

histórica (imagens, memória oral e documentação oficial).  

A proposta é que sejam elaborados painéis que percorram os 112 anos do clube com 

informações gerais sobre a fundação, principais conquistas, estatísticas e narrativas que 

sintetizem a relação entre os torcedores, o clube e a cidade de Nova Lima. 

 

CADERNO DO LEÃO E GIBI HISTÓRICO DO CLUBE (PÚBLICO INFANTIL) 

Essa ação seria uma forma de promover e difundir, entre o público infantil, a história do Villa 

Nova.  

Sugerimos que seja disponibilizado nas escolas municipais, no início do ano letivo, um caderno 

com os símbolos que identifica o clube: mascote, escudo, cores vermelha e branca, hino etc. 

Teoricamente seria chamado de Caderno do Leão. Seria interessante entregar, junto com o 

caderno, um gibi / quadrinho contando a história do Villa Nova. 
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Essa ação, considerada simples, alcançará um público essencial para a manutenção do clube, 

uma vez que as crianças de hoje serão os adultos que amanhã irão ao estádio apoiar e empurrar 

o Leão do Bonfim em suas aventuras e desventuras esportivas.      

 

 

RETOMADA DE EVENTOS SOCIAIS 

Promover eventos sociais gratuitos em locais públicos na cidade de Nova Lima. A experiência 

adquirida com realização do Baile Vermelho e Branco pode nortear essa ação. Outra 

possibilidade seria realizar votações e/ou desfiles para eleger, anualmente, a Rainha do Clube.    

Essa linha de atuação seria voltada para fortalecer vínculos com o público jovem e adulto e 

contribuirá para envolver o clube no cotidiano da cidade para além de atividades esportivas.  

 

DIA DO VILLA 

Instituir o Dia do Villa no calendário municipal de eventos. A proposta seria promover diversas 

atividades no dia 28 de junho para comemorar o aniversário da instituição, fortalecer no 

imaginário local a presença do time de futebol e promover ações para reforçar a identidade do 

clube em relação à cidade.  

Para tal, recomendamos a realização de uma alvorada festiva, hasteamento da bandeira do time, 

realização de partidas amistosas dos quadros master e profissional e, se possível, um baile de 

aniversário do clube em um local público de Nova Lima. 

Dessa forma, serão oferecidas variadas opções de lazer e entretenimento para comemorar o 

aniversário do clube, o que servirá para fortalecer vínculos sociais e afetivos, bem como 

contribuir para o enriquecimento da vida social e cultural de Nova Lima. 
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7. CRONOGRAMA DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E SALVAGUARDA: 

 

 2021 2022 
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Site Oficial         

Levantamento, organização, catalogação, 

digitalização e disponibilização de acervo 

documental e fotográfico 

        

Registro audiovisual da memória do Clube         

Memorial do Villa         

Caderno do Leão e Gibi Histórico         

Retomada de eventos sociais         

Dia do Villa         
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