Museu do Futebol recebe primeira Feira de Livros de Futebol
Promovido em parceria com a Livraria Pontes, evento terá títulos novos e
relançamentos; Copa do Mundo de 2018 será um dos temas abordados

O jogo inaugural da Copa do Mundo de 2018 está agendado para 14 de junho,
quando a Rússia enfrentará a Arábia Saudita,
Saudita, mas os amantes do esporte não
precisam esperar até essa data para entrar no clima. Para ajudar na contagem
regressiva, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo, vai fazer em parceria com a Livraria Pontes a primeira
primeir edição
da Feira de Livros de Futebol.
O evento gratuito será realizado no foyer do Museu do Futebol, nos dias 09 e
10 de junho, entre 10h e 17h. Haverá ponto de venda de títulos, e a
comercialização será feita diretamente pela editora, que apresentará preços
p
e condições especiais. A lista de obras tem novidades e relançamentos.
A Copa do Mundo será um dos temas abordados nos livros, mas o catálogo
disponível no evento também conta com obras sobre clubes do Brasil e do
exterior, biografias e outros tipos de literatura ligada ao universo
futebolístico.
O Museu do Futebol 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
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
eral de Incentivo à Cultura.
1ª Feira de Livros de Futebol
Data: 09 e 10 de junho de 2018
Horário: Entre 10h e 17h
Local: Foyer do Museu do Futebol
Evento gratuito, sem necessidade de inscrição prévia. Comercialização de
livros feita pela editora no local
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento:

Terça a domingo, 09h às 18h
Ingressos: R$ 12 | Meia-entrada:
entrada: R$ 6 | Entrada 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 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
|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 3339-830
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

