Museu do Futebol promove 9º Torneio de Futebol de Botão
Oficinas gratuitas desse esporte, para todos os visitantes, antecedem o
Torneio de 25/02
O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, realiza mais uma edição do seu já tradicional Torneio de Futebol de
Botão, no dia 25 de fevereiro, das 10h00 às 17h30, na área externa do museu –
na fachada do Estádio do Pacaembu.
Dia 14 de fevereiro é o dia do Botonista, o atleta desse esporte 100% brasileiro
que data de 1930 e já foi praticado mais intensamente por aqueles com mais
de 40 anos de idade. Para homenagear a data, o museu promove o seu 9º
Torneio que contará com as categorias infantil, adulto e profissional e 32
vagas para cada uma. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site
sympla.com.br, até às 18h00 de 24/02.
As homenagens aos botonistas e ao esporte não param por aí. Antes da
competição, os atletas que se inscreveram na competição e também todos
aqueles que vierem visitar o museu, poderão praticar futebol de botão em
oficinas com a presença de um profissional especializado, um monitor da
Federação de Futebol de Mesa.
As oficinas, gratuitas, têm início no dia 18/02 e acontecem das 10h00 às
17h00. E não param por aí: de 20 a 24/02, elas continuam, no mesmo horário.
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 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 Ponto Frio/Fundação Via
Varejo, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

PROGRAMAÇÃO OFICINAS E TORNEIO DE FUTEBOL DE BOTÃO:
18/02, Domingo, e 20 a 24/02 – Terça a sábado
Ação: Oficinas de Futebol de Botão
Horário: 10h00 às 17h00
Local: Área externa do Museu do Futebol
Descrição: Antecedendo o 9º Torneio de Futebol de Botão, a ser realizado
pelo Museu do Futebol no dia 25/02, serão oferecidas oficinas para o público
em geral com a presença de monitor da Federação Paulista de Futebol de
Mesa.

25/02 - Domingo
Ação: 9º Torneio de Futebol de Botão
Local: Área externa do Museu do Futebol
Horário: 10h00 às 17h30
Descrição: Atividade comemorativa ao Dia do Botonista (14/02), que é o
jogador de futebol de botão ou futebol de mesa. O torneio contará com três
categorias:
- Infantil (até 16 anos) – 32 vagas
- Adulto – (a partir de 17 anos) -32 vagas
- Profissional – 32 vagas
Inscrição gratuitas pelo site sympla.com.br até às 18h00 do dia 24/02/18.
Mais informações: (11) 3664-3848 ramal: 91.

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$ 12 | Meia-entrada: R$ 6 | Entrada gratuita às terças-feiras.
* O Museu não abre às segundas-feiras.
* 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.
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
Stephanie Gomes 11 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
Marina Teles 11 3339-8164 | mteles@sp.gov.br

