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 Exposição Viaggio nella terra del caffè faz sua última itinerância para TriestEspresso Expo 2022 

Mostra itinerante do Museu do Café aborda a conexão cafeeira histórica e contemporânea entre Brasil e Itália 
 
Buscando levar o trabalho realizado pelo Museu do Café (MC), localizado em Santos/Brasil – instituição da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – a novos horizontes, o Museu promove a 
última itinerância da exposição internacional Viaggio nella terra del caffè. A mostra seguirá para a cidade de 
Trieste, na Itália, e poderá ser visitada durante a feira TriestEspresso Expo 2022, que será realizada entre os 
dias 27 e 29 de outubro. 
 
A mostra foi inaugurada em outubro de 2021 na Embaixada do Brasil em Roma, organização que é parceria do 
MC na elaboração desse projeto, recebendo cerca de mil visitantes durante um mês. Devido ao sucesso, no 
mês de março de 2022, o conteúdo itinerante foi exposto em uma nova instituição italiana, a Accademia del 
Caffè Espresso, localizada em Fiesole, na região da Toscana, recebendo mais de 800 pessoas. 
 
A curadoria, desenvolvida pela equipe do Museu, tem como fio condutor a relação histórica e contemporânea 
entre Itália e Brasil, possuindo como ponto de partida o café e as suas diversas perspectivas. Afinal, foi com o 
grão desse País que os italianos transformaram a torra e o preparo da bebida em arte, tornando a nação 
referência mundial do produto. De maneira idêntica, o agronegócio nacional não seria o mesmo sem os 1,4 
milhões de imigrantes originários da Itália, que vieram para cá entre 1870 e 1920, para trabalharem nas 
fazendas paulistas. 
 
Dividida em dois módulos, o primeiro traz a perspectiva histórica da relação Brasil/Itália e, o segundo, um 
grande panorama sobre a sustentabilidade da cafeicultura brasileira. A exposição tem a intenção de levar o 
público para uma viagem entre o passado e o presente, abordando a paixão compartilhada entre os dois 
povos. O visitante conhecerá a trajetória dos imigrantes italianos ao desembarcarem em terras brasileiras e os 
desdobramentos entre o campo e a cidade. Nesse contexto histórico, o público encontrará o fac-símile do livro 
“Da S.Paolo in Fazenda”, vol. II. c.1905, pertencentes ao acervo do Museu do Café, além de outro fac-símile do 
Livro de Matrícula da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás (de 1898), atual sede do Museu da Imigração 
do Estado de São Paulo. 
 
A mostra traz também dados contemporâneos sobre o agronegócio café, consumo, produção, agricultura 
familiar e a importância da Itália como um dos principais destinos de exportação do grão. O segundo módulo 
apresenta, também, a estruturação da rede de pesquisa brasileira, que serve como um balizador para as ações 
de incremento de produtividade, proteção das áreas nativas e diversificação de culturas. Por fim, o visitante 
tem acesso as iniciativas de sustentabilidade adotadas no Brasil pelo setor envolvendo as áreas social, 
econômica e ambiental. 
 
O conteúdo ficará em cartaz durante os dias 27, 28 e 29 de outubro na TriestEspresso Expo 2022. Já no dia 27, 
às 15h, Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café, fará uma palestra abordando a trajetória da 
instituição e a importância histórica da relação entre o Brasil e a Itália. A mostra tem o apoio do Conselho do 
Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé LTDA 
(Cooxupé) e da Exportadora de Café Guaxupé. 
 
 
Termo de Parceria  
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No dia 26 de outubro, está prevista a assinatura do Termo de Parceria do Museu do Café com Associazone 
Museo del Caffè Trieste. O objetivo dessa aproximação entre as duas instituições é a constituição e o 
desenvolvimento de atividades em conjunto, visando tratar de assuntos relacionados à temática do café, seja 
de forma direta ou transversal, em frentes como preservação, conservação, pesquisa, extroversão e educação. 
A parceria visa tratar a história e o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Brasil na sua relação com o 
agronegócio café, em especial no que diz respeito ao estreito relacionamento com a Itália, sob diferentes 
perspectivas, privilegiando o lado humano presente na cadeia produtiva, relacionando memórias singulares ao 
produto e aproximando as pessoas umas das outras. 
 
 
Museu do Café 
Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 
17h) 
R$ 10,00 e meia-entrada para pessoas com mais de 60 anos, aposentados, estudantes, crianças e jovens entre 
8 e 16 anos, professores da rede particular de ensino e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
www.museudocafe.org.br  
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação 
Beatriz Milanez | b.milanez@museudocafe.org.br  
Thâmara Malfatti | t.malfatti@museudocafe.org.br 
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo  
Assessoria de Imprensa   
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  
(11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br  
Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube 
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