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Foto do “Setor Patané 2011” (todas as camisas e fotos das 11 equipes que disputaram o Torneio Ângelo Patané) 

 

 

DEZEMBRO DE 2011 



 
 

 
  

Num sobrado em uma ruazinha 

tranquila do Planalto Paulista, em 

São Paulo, encontra-se um dos 

maiores tesouros do futebol amador 

paulistano. Trata-se do 

MEMORIAL PATANÉ que, com 

um coquetel oferecido pela Família 

Patané, foi inaugurado neste dia 

histórico de 20 de dezembro de 

2011. 

Estiveram presentes inúmeras 

personalidades, das mais antigas 

como DANIEL Maurício Nunes, até 

as mais novas como José Ricardo 

AMARO. 

 

No Memorial, como poderemos ver 

mais adiante, a mensuração não é 

feita por unidades e sim por dezenas 

e até centenas. São medalhas, 

troféus, fotos, depoimentos, vídeos, 

chuteiras e camisas, muuuuuitas 

camisas. 

  
Ângelo Patané, 

o homenageado do XX Campeonato 

(faixa colocada na entrada do Memorial) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Setor Entrada: Diversas camisas 

de várias épocas, devidamente 

etiquetadas com a indicação da 

equipe e de quem as cederam. 

 

 

 

 

 

 

Neste Setor uma camisa merece atenção 

especial. É esta ao lado que tem a seguinte 

inscrição afixada: 

 “Curiosidade: A camisa mais utilizada em nosso 

Campeonato, por debaixo da camisa do nosso 

goleirão Ulisses. No período de 1997 a 2011 

(Atlético de Madrid a Periquitos do Brás), mais 

de 300 jogos disputados e mais de 900 gols 

tomados. 

Com certeza a camiseta que tem mais intimidade 

com o fundo do gol. 

A camiseta durou muito, mas com esta 

durabilidade e utilização, o fabricante já faliu, 

faz alguns anos”. 

Lino 

Na região do ombro esquerdo, assinalada na 

foto, a camiseta já está cheia de furinhos. 

 



Setor Society: Camisas utilizadas no futebol 

society no Independente (branca com gola azul, 

acima à esquerda); no Harmonia (vermelha e 

preta), no GRAVA (branca com detalhes em 

vermelho e azul) e no MIX (branca com 

detalhes em vermelho e preto). 

 
 

 

Setor Grandes Doadores: Neste setor 

estão diversas camisas doadas pelo 

Luigi (à esquerda) e pelo Paulo 

Rogério (à direita). Junto às do Paulo 

Rogério estão uma doada pelo Clérsio 

e uma doada pelo Zé Henrique. 

Existe promessa do Edgard de ampliar 

este setor com mais 13 camisas (as 

suas de 1998 a 2010).  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

Setor Patané 2011: Setor reservado 

para as 11 camisas do XX 

Campeonato que teve como 

homenageado o Patané. Como o 

campeonato se encerrou recentemente, 

ainda faltam algumas camisas. 

Lá estão a do 7 de Setembro, Boca, 

Portuguesa, MAC, Flor do Brás e 

Moleque Travesso. 

Faltam as do Democrático, Esportivo, 

Nacional, Parque da Mooca e 

Periquitos. 

No meio das camisas estão as fotos e 

as escalações destas equipes. 

Vamos lá pessoal, vamos completar 

este Setor. 

Para eventuais problemas, um extintor 

está estrategicamente posicionado.  
 

 

 

 

   
Patané com a camisa do River 

(Campeão em 2001) 

Patané com a camisa do Coritiba, ao lado do Marcos Arnaldo e 

do Tadeu Patané (Campeão de 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Setor Campeões e Setor Patané: Nestes setores estão, acima, todas as camisas que o Patané 

utilizou no Campeonato e, abaixo, as camisas de todos os campeões (1992 a 2011). Entre estas 

duas fileiras de camisas estão fotos, escalações e diversos comentários sobre todas estas equipes. 

Tanto a fileira de cima como a debaixo está devidamente etiquetada (ano, equipe e doador). 

  
 

 
 

Setor Campeões: Neste setor, que abrange apenas o período de 1992 em diante (campeonato 

realizado na Chácara) está faltando uma única camisa, ou seja, a primeira, de 1992 (Torino). 

Pessoal, vamos colaborar e encontrar essa camisa. 

   
1992 Torino (substituída pela da 

Inter); 1993 Lazio; 1994 

Espanha; 1995 Ponte Preta e 

1996 União São João 

1997 Atlético de Madrid; 1998 

Itália; 1999 Atlético Mineiro e 

2000 Ajax 

2001 River Plate; 2002 

África do Sul e 2003 

América Mineiro 

 



  
2004 Parma; 2005 Yokohama; 2006 Sérvia e 

2007 Marília  

2008 Sampdória; 2009 Coritiba; 2010 

Espanha e 2011 MAC 

 

O Setor Patané está completo e inclui também  o período anterior ao da Chácara. 

  
1982 Taubaté; 1983 Guarani; 1992 e 1993 

Milan; 1994 Alemanha; 1999 Paraná e 2000 

Sporting  

2001 River Plate; 2002 Portugal; 2003 Londrina 

e 2004 PSV 

 

 
2005 Vissel; 2006 Equador; 2007 Juventus; 2008 Lazio; 

2009 Coritiba; 2010 USA e 2011 Flor do Brás 

 



 

 

 

  
  

  

Entre as camisas do 

Setor Campeões e 

as camisas do 

Setor Patané estão 

as fotos e as 

escalações das 

diversas equipes. 

   

 

Setor Goleiros: Camisas cedidas 

pelos goleiros do campeonato. 

O Edgard está prometendo pelo menos 

uma das suas camisas de goleiro para 

ampliar este setor. 

  



 

Setor Chuteiras Usadas: Neste setor estão dezenas de chuteiras usadas pelo Patané ao longo de sua 

carreira, bem como as máscaras usadas nas comemorações de alguns dos seus inúmeros gols 

marcados. Por falta de espaço no setor correspondente, aqui estão também alguns dos seus troféus. 

  
 

 

Setor Chuteiras Novas: Neste setor 

estão as chuteiras novas (ainda com a 

etiqueta) e aquelas que têm pouco uso 

(uma ou duas vezes). 

Além das chuteiras o setor expõe uma 

infinidade de medalhas, placas, fotos, 

bolas (inclusive a bola Ângelo Patané), 

máscaras, revistas e troféus. 

 

 

 
 



Setor Variedades: Como o próprio nome diz, tem um pouco de tudo 

  
Camisa da Espanha (campeão de 2010) com 

todos os nomes dos atletas 

Camisa do Coritiba (campeão de 2009), com 

todas as assinaturas dos atletas 

Gibinha vai ter que providenciar uma do MAC 

 

 

Diploma de participação no 4º Campeonato 

(1992) 

 

Caneleira de couro cedida pelo Matheus 

Entrevistas de diversos atletas que mencionam o 

Patané, fotos e outras recordações 



 

Setor Vídeos: Neste setor estão arquivados diversos vídeoas, inclusive os mais remotos, quando 

havia banda, desfile das equipes e entrevistas durante a realização do Torneio Início. 

  
 

 

  
Banda Desfile 

  
Pipoca Maçã 

  
Sassá Passarinho 



  
Tonel E o próprio, Ângelo Patane, na época em que 

ele pintava os cabelos de preto 

 

  

A inauguração do Memorial começou ainda com o dia claro e se entendeu até altas horas da noite. 

  
  

É simplesmente impossível reunir, neste documento, tudo o que se encontra no Memorial Patané, 

mas acreditamos que, com esse resumo, todos podem ter noção da grandiosidade deste 

empreendimento.  

  

  

 

 


