Museu do Futebol homenageia os 97 anos da
a Portuguesa com
evento especial dentro da programação cultural de agosto
Com o tema “Lusa:: passado, presente e futuro”,
futuro”, o evento conta com exibição
de documentário e debate sobre o Clube

No dia 19 de agosto, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura
do Estado, sediará o evento “Lusa: passado, presente e futuro”, em
comemoração aos 97 anos do Clube Portuguesa de Desportos,, que passa por
uma crítica situação com a eliminação da série D do Campeonato
nato Brasileiro.
Proposto
roposto por torcedores apaixonados, a programação será realizada
realizad em
parceria com Acervo da Bola – portal online
line com produções sobre a história do
futebol – e o Museu Histórico da Portuguesa.
Portuguesa O objetivo é debater a atual
atua
situação do clube, relembrar sua história e conquistas e lançar
lança perspectivas
para seu futuro.
A exibição do documentário “Rubro Verde Espetacular – Tri Fita Azul”, de
Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento,
Nascimento abre o evento, às 14h00.
14h
Produzido
pelo Acervo da Bola,, o filme retrata as conquistas do clube na década de
1950, quando houve a conquista da Tri Fita Azul, título de honra concedido
aos clubes de futebol que, após suas excursões internacionais, retornavam
invictos ao Brasil. Na sequência,
sequê
às 15h00, será realizado bate-papo
bate
sobre a
Associação Portuguesa de Desportos,
Desportos com o ex-jogador
jogador Badeco e torcedores
da Lusa. A mediação é de Luiz Nascimento e Roberto Costa, do Acervo da
Bola,, e de Roberto Costa, do Paixão Lusa.
Lusa
Como já é tradicional na programação
programação cultural do Museu, das 10h00
10h às 17h00,
a fachada do Estádio – área externa do Museu do Futebol será palco do
Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol. Em sua 23ª edição, o
Encontro faz homenagem às diversas ‘Portuguesas’
‘
sejam elas paulistas,
cariocas ou nordestinas.
Também faz parte da programação de agosto a Reunião do MEMOFUT,
MEMOFUT Grupo
de Literatura e Memória do Futebol, com palestra especial
especial sobre João
Saldanha,, também no dia 19, às 9h00. Apelidado por Nelson Rodrigues como
João Sem-Medo, Saldanha,
ldanha, cujo centenário de nascimento foi
foi completado no
último dia 03 de julho,, abandonou a carreira de treinador e veio a se tornar
um dos mais destacados cronistas esportivos brasileiros.
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As atividades culturais são gratuitas e abertas ao público,
público não sendo
necessária a inscrição prévia.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
MUSEU DO FUTEBOL – AGOSTO DE 2017
19/08 – Sábado
Ação: 90º Reunião do MEMOFUT - Especial João Saldanha
Horário: 9h00 às 13h00
Local: Auditório do Museu do Futebol (capacidade: 174 lugares + 04
cadeirantes)
Descrição: Em agosto, as palestras integrantes da reunião serão sobre o
jornalista, escritor e treinador de futebol João Saldanha, cujo centenário de
nascimento foi completado no último dia 03/07. O Memofut – Grupo de
Literatura e Memória do Futebol
F
- abre as suas reuniões para o público
interessado em ampliar seus conhecimentos sobre o futebol. Os encontros
acontecem em um sábado por mês, sempre no Museu do Futebol, e contam
com a presença de personalidades e pensadores do esporte para o debate
debat de
temas diversos. Os participantes podem trazer livros, revistas, jornais ou
quaisquer artigos e objetos ligados ao futebol. Evento gratuito, não sendo
necessária a inscrição prévia.
Programação:
9h/9h15 “Breve biografia de João Saldanha”, com Alexandre
Alexandre Andolpho.
9h15/9h30 "João Saldanha entre livros", com Ademir Takara.
9h30/10h30 "João Saldanha, o realmente técnico", com Rodrigo Saturnino Braga.
10h45/12h15 Audivisual “João Saldanha em primeira e terceira pessoa”
12h15/12h45 Bate-papo
papo bola com César Oliveira, editor do livro "As 100 melhores
crônicas - comentadas- de João Saldanha" (Rio de Janeiro: LivrosdeFutebol, 2017)

Ação: 23º Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol
Horário: 10h00 às 17h00
Local: Área Externa do Museu do Futebol
Descrição: O encontro chega à sua 23ª edição fazendo uma homenagem às
diversas ‘Portuguesas’ sejam elas paulistas, cariocas ou nordestinas.
O propósito dos encontros são reunir desde os colecionadores mais fanáticos a
simplesmente apreciadores, incentivar
incentivar a troca de camisas, estreitar contatos
e estimular amizades. É vedada a comercialização de itens no local.
A realização é em parceria com o site Minhas Camisas
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(minhascamisas.com.br/wordpress) e o blog naGAVETA (nagaveta.com).
Atividade gratuita e aberta ao público.

Ação: Especial “Lusa:: passado, presente e futuro”
Horário: 14h00 às 18h00
Local: Auditório do Museu do Futebol (capacidade: 174 lugares + 04
cadeirantes)
Descrição: O Clube Portuguesa de Desportos completará 97 anos em agosto de
2017, em uma crítica situação, com a eliminação da série
série D do Campeonato
Brasileiro. Esse evento, proposto por torcedores apaixonados, visa debater a
atual situação do clube, relembrando sua história e conquistas.
O Evento é em parceria com o Acervo da Bola – portal
ortal on line com produções
sobre a história do futebol – e o Museu Histórico da Portuguesa.
Evento gratuito,, não sendo necessária a inscrição prévia.

Programação:
Azul” de
14h00: Exibição do documentário “Rubro Verde Espetacular – Tri Fita Azul”,
Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento. Produzido pelo “Acervo da Bola”, o filme
retrata as conquistas do clube nos anos 1950, quando conquistou a Tri Fita Azul, um
título de honra concedido aos clubes de futebol que, após suas excursões
internacionais, retornavam invictos
invictos ao Brasil. O time tinha Julinho Botelho, Djalma
Santos e Brandãozinho e ajudou a recuperar a autoestima do futebol brasileiro após a
derrota na Copa de 1950. Duração: 50 min.
15h00: Bate-papo
papo sobre a Associação Portuguesa de Desportos,
Desportos, com:
Badeco - Ex-jogador,
jogador, capitão no título paulista de 1973, um dos maiores ídolos da
torcida da Lusa. Michelle Abílio – Torcedora, jornalista e autora do livro "Boteco da
Lusa". Antônio Quintal - Memorialista, colaborador do Museu Histórico da Portuguesa
e apresentador do programa "Paixão Lusa", da Rádio Trianon, que acompanha o dia-adia
dia dos jogadores do clube. André Carlos Zorzi – Representante
epresentante da nova geração de
torcedores, é autor do livro "Para nós és sempre o time campeão - A Portuguesa no
ano de 1996". Mediação do bate-papo:
bate papo: Luiz Nascimento e Roberto Costa, do Acervo
da Bola,, e Roberto Costa, do Paixão Lusa.
Lusa

Programação sujeita a alterações. Quando há jogos no Estádio do
Pacaembu, o horário de funcionamento é diferenciado. Confira o site do
Museu: www.museudofutebol.org.br
CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
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MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento:
Terça a sexta-feira:
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:
Meia
R$ 5,00 | Entrada
trada gratuita aos sábados.
* Horário diferenciado
ciado no dia 26/08/17: 10h às 20h
h (entrada até às 19h)
1
*Horários
Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu, consulte o site www.museudofutebol.org.br.
*Estacionamento
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
useu 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
|monica.saraiva@museudofutebol.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele Turteltaub 11 3339-8162
3339
|gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho 11 3339-8070
3339
| gabrielacarvalho@sp.gov.br
Damaris Rota 11 3339-8308
8308 | drota@sp.gov.br
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