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Em 2015, ano da Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA no 

Canadá, o Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu e 

o CEME levantam uma bandeira: Visibilidade para o futebol 

Feminino. No dia 19 de maio, às 10h, foi inaugurada a exposição que 

inclui no acervo permanente a trajetória das mulheres nesse esporte, 

dentro e fora dos gramados. Visite o Museu do Futebol e prestigie a 

exposição  que estará aberta até 30 de dezembro. 

 

  

  

 

Lea Campos, a primeira árbitra registrada pela FIFA, em 1971,  

proferiu palestra na ESEF e na FABICO na qual narrou sua trajetória no 

futebol e no jornalismo. Nos dois eventos houve a participação de 

Antônio Olavo dos Santos, organizador por 10 anos do Grenal de 

praia em Atlântida cuja arbitragem em 1972 foi feita por Lea.  

No dia 06 de maio aconteceu a abertura oficial das Comemorações dos 75 anos 

da ESEF/UFRGS. Estiveram presentes integrantes da comunidade ESEFIANA, 

alunos, professores e técnicos administrativos. Parte da história da instituição 

está preservada no acervo do CEME, que contêm não apenas documentos,  

fotografias, audiovisuais e objetos mas depoimentos de pessoas que vivenciaram 

a Escola ao longo da sua trajetória. 

Dia 8 de maio, aconteceu o lançamento do Guia do Centro de Memória do 

Esporte da ESEF  que descreve o acervo e destaca as principais atividades 

desenvolvidas pelo sua equipe. O evento foi realizado no Museu da UFRGS e 

contou com a apresentação de vídeos sobre as coleções do CEME e com uma 

performance da professora Mônica Dantas. Durante a cerimônia  foi 

oficializada a doação de acervo por parte do médico Silvio Drebes, atleta da 

modalidade de atletismo na década de 1950.  

Entre os dias 21 e 23 de maio, aconteceu em Brasília o Encontro Anual 

das Equipes Colaboradoras do Programa Segundo Tempo. A professora 

Silvana Goellner, apresentou o projeto Memórias do Programa Segundo 

Tempo destacando suas diversas atividades. Pamela Joras e Priscila 

Domingos, integrantes do CEME, participaram do encontro com o intuito de 

produzir registros os quais serão disponibilizados no nosso Repositório 

Digital. 
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