
 

                                                                                                                                                                                      

                                                                 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração 

Rua XV de Novembro, nº 95 - Santos - SP | CEP: 11010-151 | Tel.: (13) 3213-1750 

www.museudocafe.org.br 

 

 Museu do Café promove exposição sobre café e folclo re caipira em Garça 
De 1º a 30 de novembro, a mostra ficará em cartaz na Galeria Municipal Edith Nogueira 

 
O Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, por meio do Sistema Estadual 
de Museus de São Paulo (SISEM/SP), levará a exposição itinerante “Café e Folclore Caipira” e uma palestra 
sobre pesquisa e curadoria para cidade de Garça, no interior de São Paulo. A mostra ficará em cartaz de 1º a 
30 de novembro na Galeria Municipal Edith Nogueira Santos (Rua Minas Gerais, 180). A entrada é gratuita. 
 
Por meio de banners e paineis, a mostra retrata um pouco do cotidiano e costumes do caipira, um importante 
personagem da história do café no estado de São Paulo. São oito banners e dois paineis ilustrando as 
tradições e costumes do folclore caipira e assuntos relacionados à cultura rural.  
 
A instituição promoverá ainda uma palestra gratuita sobre a pesquisa e curadoria desta exposição, ministrada 
pelo pesquisador Bruno Bortoloto e o documentalista Fernando Rocha, ambos colaboradores do Museu do 
Café. Relacionada à mostra em cartaz, a apresentação abordará todas as etapas de criação e montagem da 
exposição com base nas experiências da equipe. O encontro será na sede da Secretaria de Educação da 
Cidade, no dia 27 de outubro, às 8h30. O endereço é Rua Padre de Toledo Leite, 411. 
 
O Museu do Café fica à rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. Seu horário de 
funcionamento é de terça a sábado das 9h00 às 17h00, e aos domingos entre 10h00 e 17h00. Os ingressos 
para visitação custam R$ 10, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a 
visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu funciona de segunda a sábado das 9h00 às 18h00, e aos 
domingos entre 10h00 e 18h00. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br. 
 
Serviço 
Exposição Itinerante “Café e Folclore Caipira” 
1º a 30/11 | SEG – SEX | 9h00 às 11h00 e 13h00 às 1 7h00 
Local: Galeria Municipal Edith Nogueira Santos 
Endereço: Rua Minas Gerais, 180 
Preço: Grátis 
 
Palestra sobre Pesquisa e Curadoria 
27/10 | SEX | 8h30 
Local: Secretaria de Educação de Garça 
Endereço: Rua Padre de Toledo Leite, 411 
Preço: Grátis 
Telefone: (14) 3471-0400 
 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação 
(13) 3213-1751 
Caroline Nóbrega / Karina Frey / Joanna Flora 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / joanna@museudocafe.org.br 
 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
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 Assessoria de Imprensa 
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162 
Gabriela Carvalho / gabrielacarvalho@sp.gov.br / (11) 3339-8070 
Damaris Rota / drota@sp.gov.br / (11) 3339-8308 
Stephanie Gomes / stgomes@sp.gov.br / (11) 3339-8243 
 
 


