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No dia 7 de março realizamos a 2ª edição 

do Dia do Futebol Feminino na 

ESEF/UFRGS. O evento aconteceu em 

comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher e teve como o objetivo valorizar a 

presença das mulheres no universo cultural 

do futebol. Mais de 150 meninas e 

mulheres participaram do evento que 

contemplou atividades de futebol, futsal, 

futevôlei, futebol de sabão além de 

atividades culturais. Essa foi mais uma 

ação do Programa Futebol e Mulheres. 

  

  

 

No dia 19 de março aconteceu na ESEF a inauguração da Sala 

Morgada Cunha. O CEME participou da solenidade com a 

organização da  Exposição Morgada Cunha, que exibiu 

imagens de diferentes momentos de sua atuação na dança. 

                                          

O Grupo de Estudos em Esporte (GEE) em parceria com o  

CEME promoveu no dia 27 de março a palestra Gestão de 

Carreira com Coaching com Luciano de Oliveira Elias. 

O Centro de Memória do Esporte, agradece imensamente ao 

professor Gerson Ruhe pela doação de acervo documental e 

iconográfico que registra a presença das mulheres no basquetebol 

em Porto Alegre nas décadas de 1950 e 1960. O acervo está sendo 

digitalizado e em breve estará disponível no nosso Repositório 

Digital. 

Na terça-feira, dia 24 de março, André Silva e Christiane Macedo, 

visitaram Alice Opala com o intuito de dar continuidade à 

catalogação do acervo  pessoal de Inezil Penna Marinho. Esta 

ação integra o  projeto desenvolvido pelo CEME em 

comemoração aos 100 anos do nascimento d professor Inezil que 

culminará com a realização de uma exposição  no mês de 

setembro na cidade de Vitória (ES).  
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