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Charles William Miller,
nascido no Brás em 24 de
novembro de 1874 é con-
siderado o pai do futebol
brasileiro e do rugby bra-
sileiro.

Filho de um pai escocês
chamado John D’Silva Mil-
ler, que veio ao Brasil para
trabalhar na São Paulo Rai-
lway Company, e uma mãe
brasileira de ascendência in-
glesa chamada Carlota Fox,
Charles Miller nasceu na rua
Monsenhor Andrade, na
chácara de seus avós mater-
nos, Henry Fox e Harriett
Mathilda Rudge Fox.

Aos dez anos, foi estu-
dar na Inglaterra. Desem-
barcou em Southampton,
no extremo sul das ilhas
britânicas, e aprendeu a
jogar futebol na Bannister
Court School. Em 1884
ele foi mandado para uma
escola pública em Hamp-
shire, na Inglaterra, onde
aprendeu a jogar futebol,
rugby e críquete.

Futebol brasileiro nasceu
no Brás, há 118 anos

O responsável pela façanha foi o brasense Charles Miller
Eduardo Cedeño Martellotta

Sete anos antes do primeiro jogo de futebol do Brasil
na Várzea do Carmo, região da av. Mercúrio, eis uma
foto histórica: é o São Paulo Athletic, fundado em 1888,
que era um clube de críquete e foi transformado por
Charles Miller em um clube de futebol. Os primeiros
títulos do futebol organizado foram desses ingleses. Nes-
sa época, na Inglaterra, Miller tinha apenas 14 anos.

Ganhou destaque em
sua equipe da escola, o Tri-
bunal Bannister, em que
marcou 41 gols e mais tar-
de no Saint Mary, um con-
junto de Southampton. Aos

17 anos, ele foi convidado
para jogar uma partida con-
tra o Corinthian, um clube
amador inglês que deu ori-
gem ao Corinthians brasilei-
ro, por sugestão do próprio

jovem Miller, que se desta-
cava sobre os outros joga-
dores, mostrando seu gran-
de drible e imaginação com
a bola, algo que surpreen-
deu os fãs na época.

Ele retornou ao Brasil em 18 de
fevereiro de 1894 para trabalhar na

São Paulo Railway
(posteriormente Estrada de Ferro
Santos-Jundiaí (EFSJ), como seu
pai, tornando-se também corres-

pondente da Coroa Britânica e vice-
cônsul inglês em 1904. Trouxe na
bagagem duas bolas usadas, um

par de chuteiras, um livro com
as regras do futebol, uma bomba de

ar e uniformes usados.

Charles Miller em 1893 no
St. Mary (Southampton F.C.)
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São Paulo Railway, foi time montado por Charles Miller para jogar o
primeiro jogo de futebol no Brasil

Pai do futebol
brasileiro

No dia 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, no Brás, foi realiza-
da a primeira partida de futebol do Brasil, disputada de forma organiza-
da, entre os funcionários da Companhia de Gás de São Paulo (Gas Com-
pany of São Paulo) e da Companhia Ferroviária de São Paulo (São Paulo
Railway Company) onde o São Paulo Railway, o time de Charles Miller,
venceu por 4 a 2.

Miller foi fundamental na montagem do time do São
Paulo Athletic Club (SPAC) – refundido do então time de
críquete inglês de 1888, e a Liga Paulista de Futebol, a
primeira liga de futebol no Brasil. Com ele como artilhei-
ro, o SPAC ganhou os três primeiros campeonatos

em 1902 de 1903 e 1904. Jogou no clube até 1910, quando
encerrou a carreira. Depois disso, Charles Miller passou a
atuar como árbitro.

Foi casado com Antonieta Rudge, uma das grandes pia-
nistas brasileiras de prestígio internacional, cuja descen-
dência ficou conhecida como Família Rudge Miller. Esta,
no entanto, o abandonou na década de 1920 para viver com
o poeta Menotti Del Picchia, que foi o fundador do Movi-
mento Poético Nacional em 20/10/1976. A biografia de Char-
les Miller foi relatada pela primeira vez pelo historiador John
R. Mills, em um livro traz detalhes da carreira, do casamen-
to, do time de coração, dos negócios, da família de Miller.

Atuando como jogador, árbitro e dirigente desde o princí-
pio – e mais tarde apenas nas duas últimas funções – foi um
entusiasta do desporto em geral, sendo também fundador
da Associação Paulista de
Tênis e, sem sombra de dúvi-
das, é, ao lado de Oscar Alfredo
Cox, Belfort Duarte, Hans Nobi-
ling, Arthur Friedenreich e Luís
Fabí um dos grandes propaga-
dores do futebol no Brasil.

Charles Miller faleceu em 30
de junho de 1953, aos 78 anos.
Posteriormente, passou a dar
nome à praça onde fica o Está-
dio do Pacaembu – a Praça
Charles Miller.
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Sua casa
em

São Paulo

Av. Rangel Pestana, 1.692
Brás - São Paulo

Apoio à Coluna
Fatos do Nordeste

R. Itapiraçaba, 52

Simião
Lucas Bezerra

44 anos no Brás ALUGA-SE
Rua Santa Clara, 244

2212-2032 ou 2292-1101

Casa e
ArmazémExperiência Hospitalar

2291-0968 ou 9-5175-9012
Flavia

Cuidadora de Idosos

Precisamos de moças que morem perto do Brás
ou adjacências, para Auxiliar Administrativa.

Tem que ter noções básicas de Word, Excell,
Internet e vontade  de aprender novos programas.

Favor enviar curriculum com FOTO para:
roberto@imoveiscpg.com.br

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

LOCAÇÃO
ARMAZÉM – BRÁS

(Rua Belo Horizonte, 89)
Área 220 m2 – 2 WCs – Escritório

Energia: Trifásico
Tratar: (11) 2537-2234

(das 8h às 12h)

ALUGA-SE
APARTAMENTO MOOCA

(Rua Curupacê)
2 Dorms, Sala, Cozinha (c/armários),

WC, Área de Serviço., Quarto
Empregada c/WC, 1 Vaga (Garagem)
Tratar: (11) 2537-2234

das 8h às 12h

Corinthian - Corinthians


