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Museu do Café participa da Semana de Museus com vis itas especiais e palestra 

Realizada pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), 15ª edição do evento acontece de 15 a 21 de maio 
 

Criado em 1977 pelo ICOM - Conselho Internacional de Museus, o Dia Internacional de Museus é 
comemorado em 18 de maio. Anualmente, o IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) convida as instituições a 
participarem da celebração com uma programação diferenciada na Semana Nacional de Museus. Em 2017, a 
15ª edição do evento visa o debate a partir do tema “Museus e histórias controversas: dizer o indizível em 
museus” e acontece de 15 a 21 de maio. 
 
No Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, os visitantes poderão 
acompanhar, de 16 a 21, uma projeção de imagens e informações sobre a perspectiva histórica do trabalho 
infantil em lavouras no interior de São Paulo e armazéns de café no final do século 19 e início do 20. A 
exibição será realizada no mezanino durante o horário de funcionamento da instituição. 
 
Neste mesmo período, as visitas educativas mediadas terão o foco direcionado para a mão de obra infantil, 
prática ainda muito comum em diversas civilizações. De terça a sexta, a atividade acontece às 12h. Já no 
sábado, o público poderá participar às 9h30, 11h, 14h e 16h. No domingo, essas ações acontecem às 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h e 16h. 
 
Para promover uma discussão sobre o assunto, no dia 16 (terça-feira), o Museu realizará uma palestra em 
parceria com o Instituto Alana, órgão de referência na garantia de condições para vivência plena da infância. 
A atividade está marcada para às 14h e é necessário se inscrever pelo e-mail inscricao@museudocafe.org.br. 
 
O Museu do Café fica à rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. Seu horário de 
funcionamento é de terça a sábado das 9h às 17h, e aos domingos entre 10h e 17h. Os ingressos para 
visitação custam R$ 10, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a 
visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu funciona de segunda a sábado das 9h às 18h, e aos domingos 
entre 10h e 18h. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br. 
 
Serviço 
Projeção de Imagens – Trabalho Infantil 
16 a 21/05 | TER A SÁB – 9h às 17h | DOM – 10h às 1 7h 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Visitas Educativas abordando a Mão de Obra Infantil  
16 a 21/05 | TER A SEX – 12h | SÁB – 9h30 / 11h / 1 4h / 16h | DOM – 10h / 11h / 12h / 14h / 15h / 16h 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Palestra Instituto Alana 
16/05 | TER | 14h 
Local: Museu do Café 
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 Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: Grátis 
Telefone: (13) 3213-1750 
Inscrição: inscricao@museudocafe.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação 
(13) 3213-1751 
Caroline Nóbrega / Karina Frey / Joanna Flora 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / joanna@museudocafe.org.br 
 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Assessoria de Imprensa 
Viviane Ferreira / viferreira@sp.gov.br / (11) 3339-8243 
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162 


