Museu da Imigração celebra aniversário de São Paulo com programação especial
Apresentação musical e atividades educativas homenageiam os 464 anos da capital paulista
A cidade de São Paulo comemora 464 anos em 2018 e para celebrar a data, o Museu da Imigração –
instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo – preparou atrações temáticas para
homenagear a capital paulista. A grade de atividades conta com apresentação musical, pedalada cultural e
ações educativas. Toda a programação é gratuita.
Antecipando as comemorações, no dia 23, terça-feira, das 15h00 às 17h00 acontece a pedalada
“Memórias em Movimento”, um passeio de bicicleta pelo entorno do MI que percorrerá lugares ligados à
memória e à construção de São Paulo. Os interessados deverão trazer suas bicicletas. Para participar é
necessário fazer inscrição pelo e-mail: inscricao@museudaimigracao.org.br. Em caso de chuva, a
atividade será cancelada.
No dia 25, quinta-feira, as atividades começam às 15h00 com o jogo “Linha do Tempo”, no qual os
visitantes são convidados a encontrar conexões entre fatos e objetos relacionados ao acervo do Museu da
Imigração em uma grande linha do tempo composta por fotografias. A brincadeira terá como ponto de
encontro o jardim do Museu e é livre para todas as idades.
Em seguida, às 16h00, acontece a apresentação do Batuta Duo, formado por violão e saxofone. Os
músicos Rodrigo Procknov e Gerson Silva se apresentarão no jardim com composições próprias, além de
clássicos em formato instrumental em homenagem à cidade.
Complementando a programação, durante os fins de semana de janeiro, a partir das 11h00, as visitas
educativas do Museu abordam “Qual é a sua São Paulo?”, que busca, por meio da exposição de longa
duração, debater e questionar as diferentes visões que cada habitante tem da cidade e quais perfis,
culturas e estilos existem dentro dela.
O Museu da Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, no bairro da Mooca, em São Paulo. O
horário de funcionamento é de terça a sábado, das 9h00 às 17h00, e aos domingos, das 10h00 às 17h00.
Os ingressos para visitar as exposições do Museu custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada).
Outras informações estão disponíveis no site www.museudaimigracao.org.br.
Serviço
Pedalada Memórias em Movimento
23 de janeiro, das 15h00 às 17h00.
inscricao@museudaimigracao.org.br
Jogo Linha do Tempo
25 de janeiro, das 15h00 às 16h00.
Apresentação musical Batuta Duo
25 de janeiro, a partir das 16h00.

Visitas Educativas – Qual é a sua São Paulo
Sábados e domingos, das 11h00 às 12h00.
Local: Museu da Imigração - Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – SP.
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Programação gratuita
.
Informações Imprensa
Museu da Imigração
Assessoria de Comunicação
Sttela Vasco | s.vasco@museudaimigracao.org.br
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866
Secretaria da Cultura do Estado
Assessoria de imprensa
Gisele Turteltaub (11) 3339-8162 | gisele@sp.gov.br
Damaris Rota (11) 3339-8308| drota@sp.gov.br
Gabriela Carvalho (11) 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
Stephanie Gomes (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
Marina Teles (11) 3339-8164 | mteles@sp.gov.br
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