
Capital de Minas Gerais, o estado que mais cresce 

no Brasil, Belo Horizonte é jovem. Mas, com seus 

pouco mais de cem anos, já é uma das grandes cidades 

do país e do mundo. Tem o quarto maior PIB entre os 

municípios brasileiros e foi indicada pelo Population 

Crisis Comitee, da ONU, como a metrópole com a melhor 

qualidade de vida da América Latina. Quem visita a cidade 

encontra infraestrutura completa, hotéis de luxo em 

construção, gastronomia rica e variada, intensa produção 

cultural, alguns dos maiores marcos da arquitetura 

nacional e ainda conhece a capital mundial dos bares. 

A 858 metros de altitude e estrategicamente localizada 

em relação a todas as outras cidades-sede da Copa do 

Mundo da FIFA Brasil 2014TM, Belo Horizonte está próxima 

a importantes destinos turísticos de Minas Gerais: Ouro 

Preto e Congonhas do Campo, consideradas Patrimônios 

Mundiais pela UNESCO, Parque Nacional da Serra do 

Cipó e Museu de Arte Contemporânea de Inhotim, um dos 

mais relevantes da cena atual. E, claro, Belo Horizonte 

é uma cidade apaixonada pelo futebol. Reúne três das 

principais equipes profssionais do Brasil e é sede de 

dois dos três melhores Centros de Treinamento do país. 

Além disso, Belo Horizonte é referência internacional em 

medicina esportiva, com o Centro de Excelência Esportiva, 

da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado por 

alguns dos maiores especialistas do país. Cultura, esporte 

e qualidade de vida – Belo Horizonte tem tudo para receber 

as seleções que disputarão a Copa do Mundo FIFA Brasil 

2014TM, a imprensa e os torcedores.
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Belo Horizonte, the capital of Minas Gerais, 

Brazil’s fastest-growing state, is young. However, 

in a little more than one hundred years, it has 

become one of the country’s—and world’s—great 

cities. It has the fourth highest GDP among Brazilian 

municipalities and was nominated by the UN’s 

Population Crisis Committee as the metropolis with 

the best quality of life in Latin America. Those visiting 

the city fnd a complete infrastructure, luxury hotels 

under construction, a rich and varied cuisine, an 

intense cultural production, and some of the greatest 

landmarks of national architecture. Moreover, it is 

known as the world capital of bars. With an altitude 

of 858 meters and strategically located in relation 

to all of the other host cities of the 2014 FIFA World 

Cup Brazil™, Belo Horizonte is close to the primary 

tourist destinations in Minas Gerais: Ouro Preto and 

Congonhas do Campo, considered by UNESCO as 

World Heritage Monuments, the Parque Nacional 

da Serra do Cipo, and the Museum of Contemporary 

Art of Inhotim, one of the most relevant museums 

of its kind in the current scene. And, of course, Belo 

Horizonte is a city that is passionate about soccer. It 

brings together three of Brazil’s major professional 

teams and is home to two of the country’s best 

training centers. In addition, Belo Horizonte is an 

international reference in sports medicine, with the 

Federal University of Minas Gerais’s Center for Sports 

Excellence, coordinated by some of the country’s 

foremost experts. Culture, sports, and quality of life - 

Belo Horizonte has everything to welcome the teams 

that will compete in the 2014 FIFA World Cup Brazil™, 

the press, and, above all, the fans.
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Toca 2
Localizado em uma área de 83 mil 

metros quadrados, na região da 

Pampulha, onde diversos hotéis serão 

construídos, o Centro de Treinamento do 

Cruzeiro Esporte Clube foi eleito o terceiro 

melhor do Brasil. As edificações ocupam um 

espaço de 4 mil e 200 metros quadrados, 

onde se instalam um hotel com 26 

apartamentos; restaurante; salão de jogos; 

sala de cinema; escritórios administrativos; 

sala de imprensa; 4 campos de treinamento; 

4 vestiários; quadra poliesportiva; piscina 

térmica; departamento médico composto 

por consultórios de clínica geral, ortopedia, 

odontologia, fisioterapia, fisiologia, sala 

de raio X e o CARE – Centro Avançado de 

Reabilitação Esportiva: espaço destinado ao 

desenvolvimento de atividades de prevenção 

de lesões.

Aeroporto Internacional 37 km

Aeroporto da Pampulha 8 km

Mineirão 8 km

Rua Adolfo Lippi Fonseca - Bairro Trevo - Pampulha

Latitude: 19 ‘ 50 ‘ 01 . 00 ‘ S • Longitude: 44 ‘ 00 ‘ 07 . 62 ‘ O

Aeroporto Internacional

Toca 2

Mineirão

Aeroporto da Pampulha



Toca 2
Located in an area measuring 83,000 

square meters in the borough of 

Pampulha, in which a number of hotels will 

be built, Cruzeiro Esporte Clube Training 

Center has been voted the third best in 

Brazil. The buildings occupy a 4,000- by 

200-square-meter area, where a hotel with 

26 rooms, restaurant, game room, movie 

theater, administrative offices, media room, 

four training fields, four locker rooms, 

sports court, and heated pool are located; 

the medical department consists of general 

practice, orthopedics, dentistry, physiotherapy, 

physiology, X-ray room and CARE – Advanced 

Center for Sports Rehabilitation: a place aimed 

at developing injury prevention activities.

International Airport 37 km

Pampulha Airport 8 km

Mineirão Stadium 8 km

Adolfo Lippi Fonseca Street - Trevo Neighborhood - Pampulha

Latitude: 19 ‘ 50 ‘ 01 . 00 ‘ S • Longitude: 44 ‘ 00 ‘ 07 . 62 ‘ O

International Airport

Toca 2

Mineirão Stadium

Pampulha Airport



Construída em um terreno de 60 

mil metros quadrados, foi planejada 

obedecendo todas as normas de funcionalidade 

e conforto e se tornou o primeiro centro de 

treinamento projetado para concentração 

de uma equipe de futebol no Brasil. Está 

localizada a 4 km do estádio Mineirão e a 7 

km do aeroporto da Pampulha. A Toca da 

Raposa I disponibiliza aos atletas e à comissão 

técnica: alojamentos; vestiários; 4 campos de 

treinamento, sendo um de grama sintética; 

auditório e sala de vídeo; refeitório; piscina; 

academia; departamento médico, odontológico 

e de nutrição; escritórios administrativos; 

escola e biblioteca. Já hospedou a seleção 

brasileira de futebol.

Aeroporto Internacional 37 km

Aeroporto da Pampulha 7 km

Mineirão 4 km

Toca 1

Av. Otacílio Negrão de Lima, 7.100 

Bairro Bandeirantes (Pampulha) CEP: 31.365-450

Latitude: 19 ‘ 51 ‘ 52 . 35 ‘ S • Longitude: 43 ‘ 59 ‘ 47 . 69 ‘ O

Aeroporto Internacional

Toca 1

Mineirão

Aeroporto da Pampulha



Built in an area encompassing 60,000 

square meters, the Center was planned 

in compliance with all of the standards of 

comfort and functionality and has become 

the first training center designed for pre-game 

concentration of a soccer team in Brazil. It 

is located 4 km from the Mineirão stadium 

and 7 km from Pampulha Airport. Toca da 

Raposa I provides lodging, locker rooms, four 

training fields, including one with a synthetic 

turf, an auditorium and video room, cafeteria, 

pool, gym, medical, dental and nutrition 

department, administrative offices, school, and 

library for the athletes and coaching staff. It 

has already hosted the Brazilian soccer team.

International Airport 37 km

Pampulha Airport 7 km

Mineirão Stadium 4 km

Toca 1

Otacílio Negrão de Lima Avenue, 7.100 

Bandeirantes Neighborhood(Pampulha) CEP: 31.365-450

Latitude: 19 ‘ 51 ‘ 52 . 35 ‘ S • Longitude: 43 ‘ 59 ‘ 47 . 69 ‘ O

International Airport

Toca 1

Mineirão Stadium

Pampulha Airport



O Centro de Treinamento do 

América Mineiro está localizado 

num terreno de 56 mil e 400 metros 

quadrados. Possui 4 campos de futebol, 

sala de imprensa, vestiários para atletas 

e comissão técnica, rouparia, consultório 

médico, auditório, sala de musculação, 

sala de fisioterapia e caixa de areia.

Lanna

R. Bom Retiro, nº13 - Bairro Tijuco - Contagem

Latitude: 19 ‘ 51 ‘ 19 . 55 ‘ S •  Longitude: 44 ‘ 00 ‘ 59 . 24 ‘ O

Aeroporto Internacional 39 km

Aeroporto da Pampulha 9 km

Mineirão 6 km

Aeroporto Internacional

Lanna Drumond

Mineirão

Aeroporto da Pampulha

Drumond



The América Mineiro Training 

Center is located in an area 

measuring 56,000 by 400 square 

meters. It has four soccer fields, a press 

room, locker rooms for the athletes 

and coaching staff, laundry, doctor’s 

office, auditorium, weight lifting room, 

physiotherapy room, and sandbox.

Lanna

Bom Retiro Street, nº13 - Tijuco Neighborhood- Contagem

Latitude: 19 ‘ 51 ‘ 19 . 55 ‘ S •  Longitude: 44 ‘ 00 ‘ 59 . 24 ‘ O

International Airport 39 km

Pampulha Airport 9 km

Mineirão Stadium 6 km

International Airport

Lanna Drumond

Mineirão Stadium

Pampulha Airport

Drumond



Eleito o melhor do Brasil, o Centro de 

Treinamento do Clube Atlético Mineiro 

ocupa 244 mil metros quadrados, com 

6 mil metros quadrados de área construída. 

O espaço utilizado pelo time principal 

conta com 4 campos de tamanho oficial, 

departamento médico, salas de fisiologia 

e fisioterapia, academia completa, caixa de 

areia, piscina aquecida, vestiário, entre outros. 

Já o hotel da equipe principal possui 20 suítes 

completas, restaurante e cozinha industrial, 

salão de jogos e televisão, além de auditório. 

O Centro de Treinamento ainda conta com 

um hotel para as categorias de base, com 

toda a estrutura necessária. Em junho de 

2008, a Cidade do Galo recebeu a Seleção 

Brasileira na preparação para o jogo contra 

a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do 

Mundo de 2010. A qualidade e modernidade 

das instalações impressionaram os jogadores, 

a comissão técnica e a imprensa.

Aeroporto Internacional 13 km

Aeroporto da Pampulha 23 km

Mineirão 20 km

Cidade

do Galo

Rodovia MG 424 - Km 21 - Bairro Jardim da Glória

Vespasiano (MG) - CEP: 32200-000

Latitude: 19 ‘ 51 ‘ 20 . 40 ‘ S • Longitude: 43 ‘ 56 ‘ 44 . 97 ‘ O

Aeroporto Internacional

Cidade do Galo

Mineirão

Aeroporto da Pampulha



International Airport 13 km

Pampulha Airport 23 km

Mineirão Stadium 20 km

Cidade

do Galo
Voted the best in Brazil, the Atlético 

Mineiro Clube Training Center 

occupies 244,000 square meters, with 

6,000 square meters of constructed area. 

The space used by the team has four main 

official-sized fields, a medical department, 

physiology and physical therapy rooms, a 

complete fitness center, sandbox, heated 

pool, and locker room, among other things. 

The hotel for use by the main team has 20 

complete suites, a restaurant and industrial 

kitchen, a game and TV room, and an 

auditorium. The Training Center also 

has a hotel for the junior teams with the 

complete necessary infrastructure. In June 

2008, the ‘Cidade do Galo’ (as Atlético’s 

training center is also known) received 

the Brazilian team in preparation for the 

game against Argentina in the 2010 World 

Cup Qualifier. The players, coaching staff, 

and the press were highly impressed by the 

facilities’ quality and modernity. 

Highway MG 424 - Km 21 - Jardim da Glória Neighborhood

Vespasiano (MG) - CEP: 32200-000

Latitude: 19 ‘ 51 ‘ 20 . 40 ‘ S • Longitude: 43 ‘ 56 ‘ 44 . 97 ‘ O

International Airport

Cidade do Galo

Mineirão Stadium

Pampulha Airport
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