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Sumário: Débora Vieira 

Nome do entrevistado: Antônio Lima dos Santos 

Local da entrevista: Memorial do Santos, Santos, São Paulo  

Entrevistadores: Thiago William Monteiro, Felipe dos Santos Souza e José 
Paulo Florenzano 

Câmera: Maíra Mielli 

Duração: 3h 19min 

Nome do projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto de constituição de um 

acervo de entrevistas em História Oral. 

  
Entrevista: 13 de julho de 2012  

 
1º Bloco: Origens familiares; aproximação com o futebol; morte e ausência paterna; 
início da carreira profissional; chegada no Clube Atlético Juventus e na seleção 
paulista. 
 
2º Bloco: O futebol na juventude; figura materna; dificuldades financeiras; visões 
sobre a juventude atual no futebol. 
 
3º Bloco: Primeira visita ao Pacaembu; teste para base do Juventus; começo da 
ascensão da carreira. 
 
4º Bloco: Experiência profissional no Juventus; jogo do Juventus contra o Santos e o 
gol mais bonito de Pelé; contato e aprendizado com Zito. 
 
5º Bloco: Entrada no time do Santos; aceitação da mãe; mudança para o litoral 
paulista; rotina e jogos em um time grande.  

 
6º Bloco: As excursões realizadas pelos Santos; primeira viagem para a Europa e 
primeiras impressões; participação no torneio de Paris; aprendizado de humildade 
decorrente da ascensão da carreira.   
 
7º Bloco: O campeonatos de 1962 disputados pelo Santos; primeiro título da 
libertadores e primeiro título mundial; o marcante jogo contra o Benfica. 
 
8º Bloco: A convocação para a Seleção Brasileira e Libertadores de 1963; perda de 
características emblemáticas de um jogador de meio-campo no atual cenário do 
futebol; partidas contra o Boca Juniors pela Libertadores; o racismo em campo.  
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9º Bloco: Conflito com a policia no jogo contra o Peñarol em 1962 em Montevidéu e 
na Vila Belmiro; experiência da vitória contra o Milan no Maracanã; imagem do 
Almir como jogador.  
 
10º Bloco: O Palmeiras como o grande adversário do Santos; o carnaval e a música ao 
lado de amigos; a presença da música brasileira como fonte de inspiração e alegria 
nas viagens. 
 
11º Bloco: A Copa do Mundo de 1966; a preparação conturbada e os cortes de 
jogadores para a copa; ambiente de crise entre os jogadores e os diretores.    
 
12º Bloco: Polemica agressão contra Pelé em campo; sistema tático considerado 
atrasado para a copa; falsa ilusão criada pela vitória no  primeiro jogo contra a 
Bulgária.  
 
13º Bloco: Crise de autoridade na Copa de 1966; imagem do Pele diante a crise;  jogo 
Santos e Colômbia. 
 
14º Bloco: As excursões do Santos para o continente africano; primeira partida do 
Santos na África na costa do marfim em 1966; primeira derrota contra os Leopardos 
em 1969; excursão para o Haiti. 
 
15º Bloco: Relação de amizade com Pelé; a não convocação para a Copa do Mundo 
de 1970;  contrato suspenso de Joel em 1970 e troca da presidência; saída de João 
Saldanha e entrada de Zagallo. 
 
16º Bloco: Saída do Santos e experiência no Jalisco Guadalajara; futebol no México; 
nascimento do filho mais velho.   
 
17º Bloco: A rápida atuação no Fluminense em 1974; ida para os Estados Unidos em 
1975. 
 
18º Bloco: Volta para o Brasil e a entrada na Portuguesa Santista até encerrar a 
carreira em 1979; novas excursões para Europa e África; experiência de 10 anos 
jogando no Milionários após o fim da carreira; atuação na secretaria de esportes de 
São  Paulo; primeiro trabalho como técnico na Central Brasileira de Cotia.  
 
19º Bloco: Trabalho na base do Santos em 2000 até os dias de hoje; visões sobre os 
jovens no cenário atual do futebol; expectativas para a Copa do Mundo de 2014. 
 


