Arraial do Charles Miller na fachada do Estádio do Pacaembu
Dia 09 de julho, Museu do Futebol e Flor Café promovem festa junina
Para os apaixonados por festa junina que não se contentaram com apenas um
mês de festa, para quem deixou de se divertir em junho e para todos os
demais, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo, e a cafeteria Flor Café, localizada na fachada do Estádio do
Pacaembu, se uniram para promover o Arraial do Charles Miller, dia 09 de
julho, domingo, das 11h00 às 20h00.
Sob as bandeirinhas e pipas, os presentes serão embalados ao som do xote e
xaxado ao vivo. Comes e bebes como o popular churrasquinho, crepe, vinho
quente, quentão, doces típicos, sanduíches e hot dogs serão comercializados
no local.
Quem ainda não conhece o Museu do Futebol poderá aproveitar a vinda para
incluir no programa de domingo a visita à exposição dedicada ao esporte
inglês que no Brasil ganhou novos traços, fazendo parte da nossa história e
cultura. Nesse dia, o Museu estenderá o seu horário de funcionamento, das
10h00 às 20h00 (entrada até às 19h00).
CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento:
Terça a sexta-feira: 9h00 às 16h00 (permanência até às 17h00)
Sábados, domingos e feriados: 10h00 às 17h00 (permanência até às 18h00).
Ingressos: R$ 10,00 | Meia-entrada: R$ 5,00 | Entrada gratuita aos sábados.
*Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu, consulte o site www.museudofutebol.org.br.
*Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário o uso de Zona Azul
Digital, que pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em

postos oficiais. Mais informações no site da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET.
OUTRAS FORMAS DE CONTATO:
Acompanhe o Museu do Futebol (museudofutebol) e a Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo (culturasp) nas redes sociais.
Para conhecer a programação cultural de todo o Estado, acesse a plataforma
SP Estado da Cultura: www.estadodacultura.sp.gov.br
MAIS INFORMAÇÕES À IMPRENSA:
Museu do Futebol - Comunicação
Mônica Saraiva
11 3664-3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele Turteltaub 11 3339-8162 |gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho 11 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
Damaris Rota 11 3339-8308 | drota@sp.gov.br

