Museu do Futebol promove Encontro de Colecionadores de Figurinhas
O primeiro evento acontece dias 31 de março e 1º de abril, na fachada do
Estádio do Pacaembu
A Copa do Mundo de 2018 está chegando, e com ela vem um momento
igualmente aguardado por muitos torcedores: o lançamento do álbum de
figurinhas oficial do evento! E foi pensando nesse público que o Museu do
Futebol, instituição da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo,
realizará, entre os dias 31/03 e 01/04, seu primeiro Encontro de
Colecionadores de Figurinhas.
O evento será realizado entre 10h00 e 17h00, nos dois dias, na fachada do
Estádio do Pacaembu, área externa do Museu, e terá entrada gratuita, sem
necessidade de inscrição prévia. A comercialização de itens no local é
proibida, já que o objetivo do Encontro é promover a troca de itens e a
aproximação de pessoas que compartilham dessa paixão. O Encontro faz parte
da programação cultural do Museu do Futebol, que conta com o patrocínio do
Grupo Globo.
“Nas Copas passadas, abrimos nosso espaço para a troca de figurinhas ligadas
ao Mundial. O evento agora será mais amplo, unindo coleções de todos os
tempos”, afirma Daniela Alfonsi, Diretora de Conteúdo do Museu do Futebol.
Grupos que já se encontram no Estádio do Pacaembu foram convidados a
integrarem o evento, que trará ao público um totem digital com reproduções
de álbuns históricos presentes no acervo do Museu do Futebol, oriundos da
coleção de Moacir Peres, uma das maiores no país. O evento pretende,
portanto, reavivar a paixão pelas figurinhas, presente no Brasil desde os anos
1930.
Curiosidades sobre álbuns de figurinhas no Brasil


O primeiro álbum sobre Copa do Mundo lançado no Brasil foi em 1950,
editado na coleção “Balas Futebol”.



Os álbuns dessa coleção circularam entre 1938 e 1960 e eram
produzidos pela fábrica de balas “A Americana”. Caricaturas de Nino
Borges e Miécio Café ilustravam os álbuns.



Antes desse período, a fábrica lançava figurinhas avulsas com rostos de
jogadores nas “Balas Sportman”, cujo primeiro exemplar saiu em 1921.



A primeira figurinha que se tem notícia no Brasil data de 1919, com o
rosto de Amílcar Barbuy, um dos primeiros craques da história do
Corinthians, publicado pela “Grechi Comp.”, fábrica de doces.



Pelé aparece em figurinha pela primeira vez em 1957, em álbum das
“Balas Futebol”



O primeiro álbum oficial de Copa do Mundo, lançado pela Panini, foi em
1970. Desde então, a empresa italiana tem a exclusividade dos álbuns
do evento.



Já o primeiro álbum oficial da Copa do Mundo de futebol feminino
ocorreu somente em 2011.



As figurinhas autocolantes foram lançadas em 1971, no álbum da Panini
sobre o campeonato italiano.



Por dia, são impressas 25 milhões de pacotinhos de figurinhas pela
Panini.



Segundo informações da empresa, o Brasil é o país com o maior número
de colecionadores de figurinhas.

Sobre o Museu
Inaugurado em 2008, o Museu do Futebol já foi visitado por mais de 3 milhões
de pessoas, sendo um dos museus mais visitados do país, e oferece um passeio
sensorial repleto de história, emoção e diversão, interessante e acessível a
todos os públicos.
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.
SERVIÇO
“Encontro de Colecionadores de Figurinhas”
Dias e horários: 31/03 (sábado) e 01/04/2018 (domingo), entre 10h00 e 17h00
Local: Área externa do Museu do Futebol
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Entrada gratuita.
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 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

