Museu do Futebol promove evento sobre modelo vencedor do Barcelona
Lançamento do livro “Barça: a construção e a trajetória do melhor FC
Barcelona de todos os tempos” terá bate-papo
bate papo entre o jornalista André Kfouri
e o ex-jogador Belletti
Há diversos motivos para o Barcelona dirigido por Josep Guardiola ter entrado
para a história. Além de ter encantado
encantado o planeta com um time que combinava
posse de bola, jogadas de efeito e a genialidade de Lionel Messi, a equipe
catalã acumulou 14 títulos relevantes entre 2009 e 2012, incluindo dois
mundiais, duas taças da Liga dos Campeões da Uefa e três do Campeonato
Espanhol. Para o jornalista escocês Graham Hunter, contudo, o que importa
nessa história não é apenas “o quê”, e sim o “como”. Essa é a linha condutora
de “Barça: a construção e a trajetória do melhor FC Barcelona de todos os
tempos”, que a Editora Grande Área lançará no auditório do Museu do Futebol
no dia 5 de maio, a partir de 9h, com entrada gratuita.
O evento contará com um bate-papo
bate
entre o ex-jogador
jogador Juliano Belletti, que
defendeu o Barcelona entre 2004 e 2007 e anotou o gol do título dos catalães
na
a Liga dos Campeões da Uefa 2005/2006,
2005/2006, além do analista de desempenho
Eduardo Cecconi
coni e de Eduardo Dias, idealizador do projeto FootureFC. A
mediação será feita pelo jornalista André Kfouri, e a proposta do encontro é
usar o livro como base para discutir a identidade futebolística desenvolvida
pelos espanhóis e como isso atingiu um ápice na geração comandada por
Guardiola.
A relação de Hunter com futebol tem
tem laços afetivos com a Espanha. O escocês
começou a acompanhar o esporte em 1982, quando viajou para acompanhar
seu país em ação na Copa do Mundo disputada no país ibérico. Na década
seguinte, já como jornalista, fez novas visitas para reportar as trajetórias
trajetó
de
times como Barcelona e Real Madrid.
Em 2002, Hunter mudou-se
se para a Espanha. Desde então, estreitou ainda mais
os laços com o futebol local: teve acesso aos vestiários da seleção logo após
as vitórias na Copa do Mundo de 2010 e na Eurocopa de 2012,
2012, por exemplo.
Esse processo de imersão rendeu muitas histórias de bastidores e sustentou a
criação do livro sobre o Barcelona de Guardiola. Quando foi lançada na
Europa, a obra foi descrita pela revista “Sports Illustrated” como “um clássico
instantâneo” e pelo jornal “Daily Mirror” como “um livro fantástico”.
Além do lançamento do livro e do bate-papo
bate papo sobre a construção do Barcelona
vitorioso, o evento no Museu do Futebol contará com apresentações de
parceiros da editora Grande Área e distribuição de brindes.
O Museu do Futebol
utebol é uma iniciativa do Governo e da Prefeitura de São Paulo
com concepção e realização da Fundação Roberto Marinho. Pertence à rede

de museus da Secretaria de Estado da Cultura e é gerido pelo IDBrasil Cultura,
Educação e Esporte, Organização Social de Cultura. O museu conta com
patrocínio máster da Motorola e patrocínio do Grupo Globo, e seu Programa
Educativo conta com o patrocínio do Pontofrio/Fundação Via Varejo, todos
por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Lançamento do livro “Barça: a construção e a trajetória do melhor FC
Barcelona de todos os tempos”, de Graham Hunter
Bate-papo
papo entre o jornalista André Kfouri e o ex-jogador
ex jogador Juliano Belletti
Quando: 5 de maio de 2018, entre 9h e 13h
Onde: Auditório do Museu do Futebol (capacidade para 174 pessoas + quatro
lugares para deficientes)
Quanto: Entrada gratuita, sem necessidade de inscrição prévia (participação
sujeita à disponibilidade de lugares no auditório)
audi
Programação:
9h: Abertura com André Kfouri
9h30: Lançamento do livro “Barça: a construção e a trajetória do melhor FC
Barcelona de todos os tempos” e bate-papo
bate
com convidados
10h30: Apresentação dos cursos da THE360
10h45: Intervalo
11h15: Apresentação da Botões Clássicos e sorteio de brindes
11h30: Apresentação da 4 Linhas camisetas e sorteio de brindes
11h45: Mesa-redonda
redonda da Footure e relançamento do livro “A pirâmide
invertida”
13h: Encerramento
Sobre o Museu do Futebol
Inaugurado em setembro de 2008, o Museu do Futebol está instalado em uma
área de 6,9 mil metros quadrados que fica embaixo das arquibancadas do
Estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu.
Pacaembu. Trata-se
Trata
de
um espaço interativo, lúdico e multimídia, no qual a história do esporte mais
popular do Brasil acaba se confundindo com a própria história do país.
A exposição de longa duração do equipamento está espalhada por 15 salas,
com 1.500 imagens e cinco horas de vídeos. O passeio está alicerçado em três
eixos (emoção, história e diversão).
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento:
Terça a domingo, 09h00 às 18h00
1
Ingressos: R$ 12 | Meia-entrada:
entrada: R$ 6 | Entrada gratuita
gratuita às terças-feiras.
terças
* O Museu não abre às segundas-feiras.
segundas
* Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu, consulte o site 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 cetsp.com.br.
CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES
ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
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
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
Stephanie Gomes 11 3339-8243
3339
| stgomes@sp.gov.br
Marina Teles 11 3339-8164
8164 | mteles@sp.gov.br

