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HÁ 39 ANOS NASCIA AS
REMINISCÊNCIAS ESPORTIVAS!
Em 24 de maio de 1980 Paschoal Gonçalves da Rocha fundava a Sala de Reminiscências Esportivas
Rodrig
o Coutinho Sossolote
odrigo
Especial para a Folha da
Cidade de Araraquara

galá; Ricardo (Dão), Vicente Michetti a esposa Rosmary, os filhos Artur, Rogério, Valéria, César, nora,
genro, netas, familiares e
tantos amigos e patrocinadores. Neste período a sala
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Desde o seu falecimento,
em 2014, nenhuma atividade foi feita, tendo sido
comemorada as reminiscências esportivas por ele
somente até 2013 e depois
de seu falecimento a família doou o seu acervo a prefeitura que fez o Museu de
Reminiscências Esportivas
Paschoal da Rocha .
A Torcida Coração Grená
promoveu, no MRE, a festa de 37 anos da sala e de
27 anos da Torcida em 27
de maio de 2017. Todos os
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A sua devoção a Ferroviária e ao catolicismo lhe
rendeu o apelido de Papa Afeano.

Paschoal Gonçalves da
Rocha nasceu em 27 de fevereiro de 1942 e faleceu
em 20 de novembro de
2014, aos 72 anos, vítima
de câncer. Era amigo, querido por todos. Foi funcionário aposentado do
DEER aonde exerceu o cargo de telefonista. No esporte, foi gândula da Ferroviária, Diretor de Esportes do clube, colaborador
de clubes como o do Melusa, do Araraquarense e
do 22 de agosto aonde organizava e promovia com-

ONDE TUDO
Incentivado pelos amigos Tetê Viviane e o compadre Wilson Silveira Luiz
que cedeu fotos das excursões da Ferroviária no exterior que estavam no fundo da Rádio Cultura, ele
criou a Sala de Reminiscências Esportivas, em 24
de maio de 1980 nos quartinhos no fundo da sua
casa. Muitas pessoas o aju-

petições esportivas. Respirava futebol, Ferroviária e
Palmeiras. No início suas
festas eram simples, mas
com o passar do tempo
começou e vir personalidades nacionais do esporte
como Dadá Maravilha;
Milton Neves; Fiori Giglioli; Ademir Daguia; César
Augusto; Datena; Sócrates. Teimoso, persistente e
empreendedor, este era o
Paschoal. Antes dele falecer, ele me confessou que
se tivesse faculdade, sua
sala seria internacional.

COMEÇOU!
daram nesta trajetória e
seria até injustiça não citar
os nomes como o inseparável amigo Reduscino
que faleceu em seus braços; Sandro e Zácaro; Bela
Lima; Cidinha Pavanelli;
Marcos Silva; Jolindo; Zezinho Silva; Zé Fernandes;
Vagner Bellini; Sidney
Schiavon; Neuzinha; Zé
Conde Sobrinho; Beto Fra-

Com a desistência da Torcida Coração Grená em oferecer cafés da manhã ou da
tarde, programas de rádio,
visitação ao público, foi criado o grupo Filhos do Paschoal em 01 de outubro de
2017 pelos seus filhos Artur
e César e por mim Rodrigo
Coutinho Sossolote, amigo
da família, que se reúnem
e abrem o Museu uma ou
duas vezes por mês dando
vida ao local aos finais de
semana e nos pré-jogos da
Ferroviária aonde fazemos
homenagens aos esportistas do mês ; campanhas
assistenciais e novamente os
torneios esportivos de esportes menores iguais o
“Paschoalito” fazia.
Foi feita a primeira exposição fixa com a Bocha Araraquara, 200 anos depois
foi feita a exposição do Esporte Amador, dos Filhos
da nossa Terra, a terceira
que com a declamação dos
poemas do poeta afeano
Antonio Carneiro Bellier
,além da exposição do terno do Maurinho que disputou a Copa do Mundo de

se chamava Vicente Michetti, homenagem dele ao
amigo empresário, esportista, presidente por vários
anos do clube 22 de agosto
e que tanto o ajudava nas
suas empreitadas.

37 ANOS!
sábados, de manhã ou à
tarde, e nos pré- jogos da
Ferroviária, na Copa Paulista de Maio até Setembro,
oferecia cafés da manhã ou
da tarde, promovia programas de rádio, visitação do
público ao Museu e participação em torneios esportivos de esportes simples
como bolinha de gude. Incentivava também o truco,
damas, xadrez e mini tênis
de mesa além de o Museu
ter sido “sede” da mesma
neste período.

38 ANOS!
futebol de 1954 pelo Brasil
e a festa dos 38 anos em
comemoração ao aniversário da sala que ocorreu em
16 de junho de 2018.
Já em agosto, dia 25, se
comemora o aniversário
do Museu de Reminiscências Esportivas e em outubro, dia 01, aniversário do
grupo Filhos do Paschoal .
Hoje foi dado novamente espaço ao esporte amador e reminiscências esportivas no jornal Folha da Cidade de Araraquara que
ele era colunista esportivo
e agora com o site Filhos
do Paschoal com o endereço www.filhosdopaschoal.com.br ,graças a retomada dos amigos ,antigos e novos patrocinadores.
O Museu fica no complexo do Estádio da Fonte
Luminosa em baixo das
arquibancadas das piscinas e funciona de segunda a sexta-feira das 08h00
as 13h00 e das 15h00 as
18h00 e é mantido pela
Fundesport e Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer do município.
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Será realizada no dia 01
de junho de 2019,sábado
das 09h00 às 13h00, no
Museu de Reminiscências
Esportivas Paschoal Gonçalves da Rocha, alocado
no Complexo da Arena da
Fonte Luminosa, na Praça Scalamandré Sobrinho,
s/n, em Araraquara/SP.
Haverá a presença dos
familiares do grande torcedor símbolo e historiador
Paschoal (In memoriam),
imprensa, autoridades,
personalidades ligadas ao
esporte, esportistas, jogadores da Ferroviária de times do passado e atuais
,imprensa, torcida e comunidade.
Para a realização deste

evento, contamos com os
patrocinadores fixos e permanentes do Museu: Poeta Antonio Carneiro Belier,
Casa de Carnes Borsari,
Chaveiro Móvel Carlão
Pavanelli, Clube Araraquarense, Hot Sign, Marcos Garrido Advogados
Associados, Transportadora Conderoza e TV Circulando.
Realização e apoio dos
Filhos do Paschoal, Prefeitura de Araraquara, Fundesport e Torcida Organizada Afeganistão.
Na ocasião haverá um
café da manhã, bolo,
”brunch” e homenagem
aos convidados acima citados e a entrada é gratuita.

*Rodrigo Coutinho Sossolote,44 anos, colunista esportista da Folha da Cidade de Araraquara e integrante dos Filhos do Paschoal/Reminiscências Esportivas.
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