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Museu do Café inaugura exposição fotográfica sobre produção cafeeira em Honduras 

Mostra compõe a programação do Festival Santos Café, que oferecerá diversas atividades de 7 a 9 de julho 
 

Os costumes, hábitos e o trabalho de parte das comunidades hondurenhas, cuja identidade está fortemente 
ligada ao café, são o foco da nova exposição temporária “Sin café no hay mañana” do Museu do Café, 
instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A mostra será inaugurada no dia 7 de julho, às 
18h00, com entrada gratuita.  
 
Por meio de 50 imagens registradas pela fotógrafa Letícia Freire, o público poderá conhecer a história de 
sítios agrícolas de Honduras, que, com o trabalho coletivo e comunitário de pequenos produtores rurais, 
melhoraram a renda e qualidade de vida dos moradores. O ensaio, realizado em 2005, narra os caminhos do 
cultivo do café e os vínculos simbólicos das pessoas com a terra, proporcionando uma reflexão sobre a 
importância da harmonia da vida no campo e a humanização dos elos produtivos. 
 
Os personagens centrais da exposição são os agricultores ligados a La Central de Cooperativas Cafetaleras 
de Honduras. No País, a produção de café contribui para 5% do PIB nacional e 35% do PIB agrícola. 
Permanentemente ocupa 20% da mão de obra sazonal, especialmente durante a colheita, e totaliza 25% do 
emprego rural formal. Trata-se de um bem essencial para a economia nacional tanto por ser o principal 
produto de exportação do país, como também por sua capacidade de redistribuição direta de riqueza a mais 
de 109 mil famílias. O trabalho das cooperativas torna-se fundamental para assegurar que comunidades rurais 
ganhem força entre os atores do mercado e negociem sua produção sem intermediários. 
 
Festival Santos Café 
 
A inauguração da exposição “Sin café no hay mañana” (7) faz parte da programação da terceira edição do 
Festival Santos Café, realizado pela Prefeitura de Santos. Na mesma ocasião, será realizada a solenidade de 
abertura oficial do festival (que será de 7 a 9 de julho) e as exposições do Museu do Café ficarão abertas até 
às 21h00, com gratuidade no ingresso.  
 
Compondo a programação do Festival Santos Café, o Museu manterá a gratuidade no sábado (8) e domingo 
(9) para visita aos espaços expositivos. A visitação noturna, que estende o horário de funcionamento do 
equipamento cultural até às 21h00, acontece também no sábado. No final de semana, o público poderá 
participar de visitas com degustação de café gourmet no Centro de Preparação de Café às 10h30, 12h00, 
15h00 e 17h00. Apenas para essas degustações, o valor é R$ 10,00. 
 
Em ambos os dias, o Espaço Café com Leite promoverá diversão e aprendizado para as crianças, das 11h00 
às 17h00. Já às 15h00, as famílias conhecerão a história do café por meio de roteiros lúdicos pelo Centro 
Histórico de Santos, com personagens caracterizados. A “Dica do Barista”, às 16h00, ensina aos amantes da 
bebida como preparar um bom café em casa e será realizada no espaço da Cafeteria do Museu. Os 50 
primeiros visitantes que apresentarem o ingresso do Museu do Café na Cafeteria poderão degustar uma dose 
de shake de sorvete de café (a ação será na sexta-feira, a partir das 18h00, no sábado e no domingo). 
  
Completando a programação de domingo (9), a especialista Nina Rodrigues ministrará o Curso de Preparação 
de Drinks com Café, das 10h00 às 17h00. As inscrições podem ser feitas pelo site do Museu e o valor é R$ 
300,00.  
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 Serviço 
Inauguração da Exposição “Sin café no hay mañana” e  abertura oficial do Festival Santos Café 
7/07 | SEX | 18h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: Grátis 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Degustação de Café Gourmet  no Centro de Preparação de Café 
8 e 9/07 | SÁB e DOM | 10h30, 12h00, 15h00 e 17h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: R$ 10,00 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Espaço Café com Leite 
8 e 9/07 | SÁB e DOM | 11h00 às 17h00 
Faixa Etária: 0 a 10 anos 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: Grátis durante o festival 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Roteiro Lúdico Infantil 
8 e 9/07 | SÁB e DOM | 15h00 
Faixa Etária: Livre 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: Grátis 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Dica do Barista 
8 e 9/07 | SÁB e DOM | 16h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: Grátis 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Visitação Noturna Gratuita 
7 e 8/07 | SEX e SÁB | 18h00 às 21h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: Grátis 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Curso de Preparação de Drinks com Café 
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 9/07 | DOM | 10h00 às 17h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: R$ 300,00 
Inscrições: site do Museu 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
 
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 
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162 
Gabriela Carvalho / gabrielacarvalho@sp.gov.br / (11) 3339-8070 
Damaris Rota / drota@sp.gov.br / (11) 3339-8308 


