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Cultura A cantora Selena Gomez e a modelo Hailey 
Bieber posaram juntas e as imagens 
viralizaram nas redes sociais. Página 21
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Bauruense participa do 5.º Colóquio 
do Patrimônio e Paisagem do Café

Cláudia Guedes de Azevedo Oliveira debaterá “Histórias Regionais e Memórias Afetivas: patrimônios alimentares na cidade de Santos”

Fachada do Museu do Café, localizado em Santos

Fotos: Divulgação

A historiadora Cláudia Leo-
nor Guedes de Azevedo 
Oliveira participa, nesta 

quinta-feira (20), de uma me-
sa-redonda no Museu do Café 
de Santos, litoral de São Paulo, 
onde debaterá “Histórias Regio-
nais e Memórias Afetivas: os pa-
trimônios alimentares na cidade 
de Santos”. O evento tem início 
às 14h, no auditório do museu, e 
também será transmitido ao vivo 
pelo YouTube. Todo o conteúdo 
é gratuito.

No local, a historiadora 
e pesquisadora bauruense 
promoverá a palestra “Me-
mórias afetivas do café: de 
Santos ao Oeste Paulista”, 
onde usará como base 
as entrevistas do projeto 
“Memórias do Comércio 
de Bauru”, desenvolvido 
ao longo de 2021 pelo 
Museu da Pessoa em par-
ceria com o Sesc São 

Climáticas Aplicadas à Agri-
cultura (Cepagri-Unicamp) e 
as Jornadas Culturais, realizada 
pelo Centro de Memória Bunge.  
O objetivo é divulgar as ações 
de pesquisas desenvolvidas no 
meio acadêmico, museal e ins-
titucional, bem como disseminar 
o conhecimento sobre a preser-
vação dos patrimônios materiais 
e imateriais de seus acervos.

MESAS-REDONDAS
Ao todo, serão realizadas 

duas mesas-redondas. A primei-
ra delas, “Histórias Regionais e 
Memórias Afetivas”, debaterá 
a histórica constituição da pai-
sagem urbana e portuária da ci-
dade de Santos e de outros patri-
mônios que marcam o espaço e 
a memória afetiva da população, 
contando com a apresentação de 
projetos de pesquisa que têm 

como base a história oral. 
Além de Cláudia Leonor 

Oliveira, participam 
José Esteves Evage-

lidis, da Fundação 
Arquivo e Me-
mória de Santos; 
e Pietro Mar-
chesini Amo-
rim, pesquisa-
dor do Museu 

do Café, com me-
diação de Viviane 
Morais, historia-
dora do Centro 

de Memória 
Bunge. A se-
gunda mesa 
tem o título 
“Café, porto e 

cidade: patrimô-
nios da memória 

urbana”, que trará 
a perspectiva de 

GRATUITO

Evento será 
transmitido ao vivo 

pelo Youtube 

Cláudia 
Guedes de 
Azevedo 
Oliveira fará 
a palestra 
“Memórias 
afetivas do 
café: de 
Santos ao 
Oeste Paulista”

Cláudia Leonor é graduada em 
História (FFLCH/USP/1992) 

e mestre em Ciências da Comunica-
ção (ECA/USP/2002). Atualmente, 
é bolsista em nível de doutorado na 
Universidade Lusófona do Porto (Por-
tugal). É sócia-fundadora do Museu da 
Pessoa, instituição na qual coordenou 
diversos projetos de pesquisa histórica, 
comunicação corporativa e formação 

de professores. Desde 2004 é membro 
do Centro Internacional de Pesquisa 
Atopos (ECA/USP) e desde 2019 é vi-
ce-coordenadora do Grupo de Estudos 
Pítia (USP), câmpus de Ribeirão Preto. 
É professora do curso de História da 
Unisagrado e escreveu, em parceria 
com Juleunice Machado, o livro “Mo-
mentos e Memórias: Velhas Fazendas 
nas cercanias do Médio Tietê”.

Quem é Cláudia Leonor Guedes de Azevedo Oliveira

cidade e território, partindo do 
olhar e análise da paisagem cul-
tural. A referência, nesse caso, é 
o patrimônio edificado do café 
correlacionado com o tema, 
como a construção de rodovias, 
a modernização do porto e as ci-
dades que se desenvolveram no 
auge do ciclo econômico, como 
é o caso de Santos. Trará como 
participantes Cezar Honorato, 
professor titular em história eco-
nômica e social da Universidade 

Federal Fluminense; Victor 
Hugo Mori, arquiteto, técnico 
do IPHAN/SP e Conselheiro 
do CONDEPHAAT; e Bruno 
Bortoloto do Carmo, pesqui-
sador do Museu do Café. A 
mesa terá a mediação de An-
dré Munhoz de Argollo Ferrão, 
professor livre docente da Uni-
camp e coordenador do projeto 
Arquitetura do Café.

SERVIÇO
Os interessados em partici-

par presencialmente da mesas-re-
dondas devem realizar uma ins-
crição prévia, pelo link: https://
airtable.com/shrUcVbDBKf-
cyOKDC . Para acompanhar a 
programação virtualmente, aces-
se: https://www.youtube.com/
user/museudocafe . 

Paulo, sob sua coordenação. 

QUINTA EDIÇÃO
O evento integra o 5.º Coló-

quio do Patrimônio e Paisagem 
do Café, promovido pelo Mu-
seu do Café (instituição da Se-
cretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Pau-
lo), em parceira com o Centro 
de Pesquisas Meteorológicas e 


