
Construído entre meados de 1929 e julho 
de 1930, foi um projeto do Arquiteto 
uruguaio Juan Scasso para o Primeiro 
Campeonato Mundial da FIFA.
Esse ano ficará gravado em nossa 
história, não só pelo acontecimento da 
FIFA, senão também porque a nossa 
seleção se consagrou campeão do 
mesmo. 
Em 1982 o Estádio Centenário foi tombado 
Monumento Histórico do Futebol por sua 
significação esportiva e arquitetônica.

Este museu primeiro no mundo 

em seu gênero está localizado 

no Estádio Centenário, 

na capital do nosso país, Montevidéu.

Um especial destaque merecem 
as obras realizadas na Torre 
das Homenagens, construção 
emblemática do Estádio, do 
esporte uruguaio em geral e do 
futebol em particular, concebida 
pelo Arq. Juan A. Scasso para receber 
a bandeira triunfadora, destacando 
acima, tocando o céu. Dali a 100 
metros sobre o nível do mar a vista 
panorâmica é insuperável.
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www.estadiocentenario.com.uy
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Em julho de 2016 celebrou-se 100 anos do 
torneio de futebol mais antigo vigente até hoje: 

a terceira competição de futebol mais importante 
em nível mundial. Surgiu em 1916 na Argentina o 

“Campeonato Sul-americano das Nações”, 
que depois passou a se chamar de “Copa 

América”. O Uruguai, 15 
vezes ganhador é atualmente 
o país com mais vitórias 
nesse torneio.

Hoje, quase 90 anos depois da construção 
do estádio do Centenário, reformula-se e é 

integrado a novas correntes de museus, 
com uma nova concepção de sua função 
para lembrar-mostrar uma de suas faces 
mais originais das idiossincrasia dos 
habitantes do Uruguai. 

O museu é integrado por elementos da 
história da Associação Mundial do Futebol, 

da Confederação Sul-americana e da própria 
FIFA, abrangendo objetos de arte, troféus e copas, material 
fotográfico, camisetas, sapatos de jogadores e mais elementos 
próprios do futebol, assim como um canto dos Olímpicos que 
permite compartilhar lembranças de outras glórias.URUGUAI: 

protagonista do 
futebol mundial 

O futebol é uma paixão do povo uruguaio. Desde o seu começo 
a nossa seleção tem atingido a glória. 

Os títulos obtidos nas Olimpíadas 
de 1924 e 1928 e os campeonatos 
mundiais de 1930 e 1950 foram os 
grandes momentos que marcaram a 
história do futebol uruguaio. 

Aliás, há as vitórias dos times mais 
populares da nossa liga: Peñarol e 
Nacional, com oito campeonatos 
da América e seis títulos mundiais.

OS TRIUNFOS FAZEM PARTE DA HISTÓRIA DO 
ESPORTE URUGUAIO

Troféu Olímpico

J. M. Uranga, 
1928.

Copa Jules Rimet

I Campeonato 
Mundial do 
Futebol 
Montevideano, 
1930.

Cartaz e Medalha

Mundial 
de 1930

Pergaminho Olímpico 

a Ángel Romano 
Colombes,
1924.

Copa de Buenos Aires 

ao Uruguai, 
1924.

José Nasazzi 
dirigiu a seleção uruguaia
nos Jogos Olímpicos de 1924 
e 1928, obtendo Medalha 
de Ouro em ambas as 
oportunidades. Aliás, 
integrou o selecionado que se 
consagrou o Primeiro Campeão 
do Mundo em 1930.

Diploma do Campeão Olímpico

Amsterdam, 
1928.

Copa Jules Rimet

IV Campeonato 
Mundial 
de Futebol 
Rio de Janeiro, 
1950.
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