Museu do Futebol recebe Taça do Campeonato Paulista
Troféu estará exposto de 06 a 22 de março
O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, e a Federação Paulista de Futebol (FPF) se unem para levar para perto
dos torcedores a taça do Campeonato Paulista de 2018, que estará em
exposição na sede do Museu, no Estádio do Pacaembu, de 6 a 22 de março,
quando todos os visitantes poderão registrar sua foto junto ao troféu.
O Paulistão acontece desde 1902, sem interrupção, e é a competição de
futebol profissional mais antiga e tradicional do Brasil. Seu primeiro campeão
foi o São Paulo Athletic e quem recebeu a primeira taça foi Charles Miller,
capitão do time e um dos pais do futebol no Brasil.
“Os troféus são desejados pelos times e também pelo público apaixonado por
futebol. Exibir a taça do Paulistão é o começo de uma série de ações que
pretendemos realizar junto a clubes e federações, trazendo aos nossos
visitantes objetos representativos para somar à experiência do Museu”, afirma
Eric Klug, Diretor Executivo da Organização Social de Cultura IDBrasil, gestora
do Museu do Futebol.
Dentre os clubes que já disputaram o torneio, o Corinthians é seu maior
campeão, com 28 títulos, e também o recordista em participações, com 103
no total. Palmeiras e Santos têm 22 conquistas e o São Paulo soma 21. O
Guarani tem 65 participações e é o time do interior que mais disputou o
campeonato, seguido da Ponte Preta (54) e Botafogo de Ribeirão Preto (52).
“O troféu do Paulistão é objeto de desejo de jogadores, treinadores e
profissionais do futebol. E colocá-lo em contato com o público do Museu do
Futebol será uma grande experiência para que as pessoas sintam a vibração
de uma taça moderna e, ao mesmo tempo, tradicional, o campeonato regional
mais importante do país”, afirma Reinaldo Carneiro Bastos, Presidente da
FPF.
No dia da abertura da exposição, 06 de março, a entrada para conferir a Taça
e visitar o Museu será gratuita, assim como em todas as terças-feiras do ano.
Nos demais dias, exceto às segundas quando o Museu é fechado, o ingresso
tem o valor de R$ 12 e R$ 6 a meia-entrada. A partir da data, o Museu
ampliará seu horário de visitação ao público em 1 hora por dia, funcionado,
portanto, de terça a domingo, das 09h00 às 17h00, com visitação até às
18h00.
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.
Raio-X do Paulistão
- Até 2017, foram marcados 60.784 gols em 20.468 jogos;
-110 equipes já disputaram o Paulistão;
-O Corinthians, com 103 participações é o recordista. Santos (102), Palmeiras
(101), Portuguesa (92) e São Paulo (86) completam a lista;
- Foram cinco títulos de equipes do interior: Inter de Limeira, Bragantino, São
Caetano, Ituano (por duas vezes);
- Pelé é o maior artilheiro da história do Paulistão: 466 gols Foi artilheiro 11
vezes (1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 193, 194, 1965, 1969, 1973);
-Pelé fez oito gols em um só jogo: 21/11/1964 – Santos 11 x 0 Botafogo-SP;
-Pepe é o jogador mais vezes campeão do Paulistão, com 11 títulos
- 49 jogadores foram campeões paulistas e da Copa do Mundo;
- Com 8 títulos, Lula e Vanderlei Luxemburgo são os que mais venceram o
Paulistão como técnico;
-A maior goleada do Campeonato Paulista foi AA das Palmeiras 0x12
Paulistano, em 26/05/20;
-A final de 1977 entre Corinthians e Ponte Preta foi o recorde de público do
campeonato: 146.082 no Morumbi;
-Com 29 jogos, o Morumbi foi quem mais sediou finais, seguido por Pacaembu
(21) e Vila Belmiro (17).

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).
A partir de 06/03: Terça a domingo, 09h00 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 cetsp.com.br.

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

