
 
 

Ficha de Catalogação de Acervo Museológico 

 

1. Fotografia do bem: 

 

2. Número de Registro: 

MFCM - 0065 

 

3. Termo/Nome: 

Imagem de Nossa Senhora do Café 

 

4. Classificação: 

Mobiliário / Objeto de devoção 

 

5. Data de produção: 

Não identificado/desconhecido 

 



 
6. Local de produção/origem: 

Não identificado/ desconhecido 

 

7. Descrição/Histórico: 

 Objeto de devoção constituído da imagem de Nossa Senhora do Café. A imagem da 

santa é confeccionada em barro / argila e pintada nas cores rosa, dourado, verde e 

marrom com grãos de café em seus pés. A história de Nossa Senhora do Café teve 

início na cidade de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Foi a professora Ana Maria 

Negrini, criada nos cafezais de seus pais, quem deu início à história da santa. 

Durante o período da faculdade, em 1964, ela escreveu o artigo “ Minha Nossa 

Senhora do Café” para a revista que trabalhava. 

A história acabou virando livro com a autorização da Igreja Católica. 

Essa história de devoção e fé atravessou a divisa de São Paulo para Minas Geris. Em 

Machado, Vera Corsini e o marido também recorrem à padroeira. O casal fundou 

uma capela na zona rural e numa gruta, construída por devotos, colocaram uma 

imagem grande da santa, que fica exposta aos visistantes. 

 

 

8. Material/técnica: 

Barro/argila / não identificada 

 

9. Autoria: 

Não identificado 

 

10. Localização/Localização específica: 

O bem está localizado no Museu Ferroviário e do Café Machadense, na cidade de 

Machado/MG; com sede na Avenida Ricardo Annoni Filho, 240 – andar térreo. A 

peça está em exposição. 

 

11. Forma de Aquisição: ( ) coleta  (x ) doação  ( ) compra 



 
                                          ( ) permuta  ( ) legado ( ) cessão 

 11.1. Doado por:  A peça foi doada ao  IMAC ( Instituto Machadense de Artes 

e Ciências, pela família machadense Nery Corsini que posteriormente foi  repassava 

ao museu passando a fazer parte do acervo. 

 

12. Dimensões: Alt. 11 cm / Larg.    cm / Prof.    cm /  Diâmetro  cm 

 

13. Estado de Conservação: ( ) ótimo / (x ) bom / ( ) regular / ( ) ruim / ( ) péssimo 

A peça encontra-se em bom estado de conservação mantendo suas cores e pintura 

original. 

 

14. Outros números: 

Não possui 

 

15. Condições de reprodução/autorização de uso: 

A ficha de catalogação estará disponível para consulta dentro do horário de 

funcionamento do museu. 

 

16. Catalogado por/data de catalogação: 

Bárbara Pereira Maçanares – Mestre em Museologia e Patrimônio pela UFRJ – 

COREM 2R / 1068 II 

 

Erbetiane Borges da Silva – Voluntária – Curso de Elaboração de Ficha de 

Catalogação / Patrimonium Serviços Culturais e Museologia  

Dezembro 2019 

 

17. Observações: 

No fundo da imagem existe uma etiqueta de papel escrita “ imagens Faustino”, 

Pedreira/SP, possivelmente o lugar onde foi fabricada. 


