
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander inaugura a exposição Pernambuco, Território e 
Patrimônio de um Povo no Museu do Estado de 

Pernambuco 
 

Recife, 9 de agosto de 2017 – O Santander e o Museu do Estado de Pernambuco apresentam a 
exposição de longa duração Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo, a partir do dia 10 de 
agosto, com abertura às 19h. Trata-se de uma viagem no tempo, um relato da história de 
Pernambuco, desde os primórdios, passando pela arqueologia, povos tradicionais, a vinda dos 
Europeus em busca do Pau Brasil, o ciclo do açúcar e a cultura afro, e finalizando com o Patrimônio 
Cultural e todas suas influências.  

Foram dois anos de pesquisa com uma equipe de profissionais de museologia e historiadores, 
restaurações de peças como a coleção Afro, com quadros e mobiliários. Os restauros foram feitos 
na oficina de restauração do Museu, por meio da Escola de Mestres e Artíficeis. A iniciativa, que 
funciona no porão do Museu e que capacita estudantes das mais diferentes áreas no ofício de 
restauração de mobiliário, é patrocinada pelo Santander. 

A escolha do título da exposição está em sintonia com a história de Pernambuco, que ultrapassa as 
fronteiras territoriais, com forte relação não apenas com o Brasil, mas com diferentes países. 
Historicamente, Recife chegou a ser a região mais cosmopolita das Américas, e afora este fato, é 
um território que foi povoado por diferentes culturas, desde as primitivas até as civilizadas.  

Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo destaca diferentes aspectos, que vão desde os 
elementos ambientais, sociais, econômicos, históricos e culturais. Nesta pluralidade, a mostra 
atende os mais diversos públicos, da criança ao adulto, do leigo ao acadêmico, do turista ao próprio 
pernambucano. Os antropólogos Raul Lody e Renato Athias, curadores da exposição, ressaltam a 
importância do amplo roteiro que reúne coleções arqueológicas, históricas, etnográficas e artísticas. 

Outro destaque é a relação entre as mentalidades de cada época, como elas se relacionam com as 
diferentes culturas e com os diferentes ambientes. Logo, o visitante percebe que traz consigo 
muitos dos comportamentos que herdamos e perpetuamos ao longo da história.  

 
A diretora do Museu do Estado de Pernambuco, Margot Monteiro, diz que está feliz em dar ao 
público a oportunidade de conhecer melhor a história, e enfatiza que atualmente o MEPE se 
destaca como uma das principais instituições de cultura no Estado, no trato da preservação e 
divulgação da memória material e dos diversos povos que constroem a história de Pernambuco.  



 

 

 

 

      
 

 

 

 

“A exposição permanecerá aberta ao público durante um bom tempo, uma vez que procurou 
privilegiar um patrimônio público tão significativo e a importância do seu acervo, além de utilizar 
suas coleções perfeitamente harmonizadas para acompanhar cada época do Brasil ao longo da 
história e da arte em Pernambuco”, destaca Margot. "O trabalho objetivou reconstruir um percurso 
cronológico e didático através de vários períodos nos caminhos da transformação   que marcaram 
época e constituem referências históricas, importante eixo para o entendimento das profundas 
mudanças sofridas pelo nosso povo." 

Segundo Marcos Madureira, vice-presidente executivo de Marketing, Comunicação e Relações 
Institucionais e Sustentabilidade do Santander, “é uma satisfação para o Banco ser parceiro do 
MEPE, e a exposição Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo é fruto de uma rica 
experiência de construção coletiva do conhecimento”.  

 

Santander e Museu do Estado de Pernambuco apresentam a exposição de longa duração 
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Abertura em 10 de agosto às 19h 
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