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Toque de primeira
O Museu do Futebol resgata e evidencia a história

do esporte mais admirado do País

Por Karen Rodrigues

Com uma estrutura digna da
grandeza do futebol brasileiro, foi
inaugurado, no último dia 29, o
primeiro Museu do Futebol do
mundo. Situado no Estádio Muni-
cipal Paulo Machado de Carvalho,
popularmente conhecido como
Pacaembu, o espaço proporciona
aos aficionados pelo esporte, a
oportunidade de relembrar gran-
des momentos, lances e nomes
que marcaram a história.

Para imortalizar a “paixão na-
cional”, foram necessários 18
meses de construção e um inves-
timento de R$ 32,5 milhões, sen-
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O musical
Rock Show
fala com todos
os públicos.
Com ritmos
que revolucio-
naram gera-
ções, o espe-
táculo criado
por Hudson Glauber, com supervi-
são de Wolf Maya, faz uma saudo-
sa retrospectiva musical de grande
sucessos do rock‘n roll. São 20 ato-
res-cantores como Leilah Moreno,
Vanessa Jackson, Nando
Fernandes e grande elenco, que
abusam da forma de fazer rock.

Quando: sexta e sábado, 21h30;
domingo, 19h30. Onde: Teatro Bri-
gadeiro (Av. Brigadeiro Luiz Antonio,
884, Bela Vista; São Paulo; tel.:
3107-5774. Quanto: R$ 70 (inteira)
e R$ 35 (meia-entrada).

do uma iniciativa do Governo do
Estado e da Prefeitura de São
Paulo, por meio da Secretaria
Municipal de Esportes e da São
Paulo Turismo, e realização da
Fundação Roberto Marinho e ou-
tras parcerias.

A primeira exposição marca o
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Imortais do futebol
A inauguração do Museu do Futebol recebeu a presença de

várias personalidades da história do esporte. Dentre elas, esta-
vam os tetracampeões: o goleiro Zetti e o volante Mauro Silva
(foto), e o pentacampeão, lateral-direito e capitão, Cafu. Na opi-
nião de Zetti, o Museu é um presente para todos os brasileiros.
“É algo que resgata toda a nossa história. Fico feliz por ter um
pedacinho da minha história aqui também”. Já o capitão da se-
leção de 2002, Cafu, acredita que o espaço servirá de norte para
as próximas gerações. “Sem dúvida, esse Museu vai servir de
inspiração para as crianças e também para os adultos”. E, para
Mauro Silva, é muito bom estar imortalizado em um museu dedi-
cado a um dos aspectos mais importantes da cultura do Brasil.
“Quando a gente é criança, sonha com isso, em um dia vestir a
camisa da seleção brasileira. E ter a felicidade de fazer história
com essa camisa é uma satisfação enorme”.

lançamento do Museu em grande
estilo. A mostra temporária home-
nageia o maior atleta da história,
Pelé. “As marcas do Rei” retrata a
carreira do jogador e sua passa-
gem no Santos Futebol Clube,
Seleção Brasileira e New York Cos-
mos. Além disso, a exibição abor-
da a vida do rei antes do futebol.

No local, também podem ser
vistas outras 15 salas, as quais es-
tão divididas em três eixos: Emo-
ção, História e Diversão. Nesses
espaços, os visitantes acompa-
nham desde a origem do futebol
até sua evolução, por meio de ima-
gens, sons, vídeos, curiosidades
e várias atividades interativas.
Revêem diferentes momentos
que marcaram época, como a fi-
nal da Copa de 50, grandes cra-
ques, títulos e os gols que mais
impressionaram.

Das 10h às 18h, de terça a
domingo, exceto nos dias de

jogos no Pacaembu. O ingres-
so custa R$ 6,00 (meia R$ 3,00).

Praça Charles Miller, s/nº.
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Foram três meses de expedi-
ção, iniciada no dia 04 de junho em
Lisboa, com chegada em Nova
Yorque em 31 de agosto. Rodrigo
Fiúza atravessou regiões inóspi-
tas, superou obstáculos e seguiu
perseguindo seu sonho: dar a vol-
ta ao mundo pilotando sua moto.
As fotos ampliadas, objetos,
vídeos e até a motocicleta utiliza-
da para documentar essa façanha
podem ser conferidos na Exposi-
ção Volta ao Mundo, na Casa de
Pizza La Malagheta, na Rua Hélio
Pellegrino, 1.210 – Itaim Bibi, de
terça a domingo, das 18h às 24h.

Nas instalações
é possível
conferir

imagens, sons,
vídeos,

curiosidades e
várias atividades

interativas.

A imagem do jovem Rei Pelé compõe o rico acervo do museu

Até o dia 18 de outubro algumas
unidades do SESC/SP apresentam
ao público uma diversidade de pro-
duções artísticas contemporâneas,
nacionais e internacionais. A Mos-
tra Sesc de Artes 08 pretende cau-
sar uma eufórica quebra dos
paradigmas dos cidadão que vivem
nesta metrópole. Uma mistura de
artes visuais, artemídia, dança, li-
teratura, música e teatro permeiam
esse universo. Mais informações:
www.sescsp.org.br


