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 Museu do Café oferece programação para a 11ª Primav era dos Museus  
De 18 a 24 de setembro, visitantes poderão participar de atividades ligadas ao resgate da memória 

 
Realizada anualmente pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), a Primavera dos Museus fomenta 
discussões e inspira programações nas instituições museológicas. A 11ª edição do evento, com o tema 
“Museus e suas memórias”, será de 18 a 24 de setembro e o Museu do Café, instituição da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo, participará com atividades especialmente planejadas para essa temática. 
 
Durante esse período, o Núcleo Educativo proporcionará uma atividade com o tema “Bolsa Oficial de Café e 
seus espaços”, um novo olhar sobre a história com totens descritivos abordando o uso original de espaços do 
prédio e uma visita mediada. Os educadores apresentarão os ambientes do edifício e para o que eram 
utilizados durante o funcionamento da Bolsa, como forma de explanar o próprio desenvolvimento da 
arquitetura. De terça a sexta-feira, a visita acontecerá às 12h00. No domingo, o público poderá acompanhar o 
passeio às 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 e 16h00. Serão 40 pessoas por horário e os interessados devem se 
inscrever na bilheteria até 10 minutos antes. 
 
Na sexta-feira (22), a oficina “Memórias do Café” com o fotógrafo Gino Pasquato abordará a linguagem e 
aprendizado do olhar fotográfico, das 9h00 às 16h00. A atividade gratuita será dentro e fora do Museu, 
contemplando a parte prática com registros pelo Centro Histórico de Santos. Os participantes serão 
incentivados a utilizar referências visuais sobre a trajetória do café na cidade, estimulando a memória 
relacionada ao passado, a partir da arquitetura e patrimônios localizados no entorno do palácio da antiga 
Bolsa Oficial de Café. Para participar, é necessário possuir câmera fotográfica ou celular com câmera e 
conhecimentos básicos do uso do aparelho. A atividade tem vagas limitadas e as inscrições devem ser feitas 
pelo e-mail inscricao@museudocafe.org.br. 
 
O circuito de atividades “Sentidos da Memória” promoverá um dia com diferentes abordagens no Museu no 
sábado (23). A programação começa com a visita mediada “Bolsa Oficial de Café e seus espaços”, às 11h00. 
Uma mesa redonda sobre a memória e suas associações aos cinco sentidos - paladar por meio da história da 
gastronomia, visão pelas lentes da fotografia, tato das experiências dos cegos, audição pela música e olfato, 
trabalhando o aroma como recordação – será às 14h00. 
 
O presidente da OSCIP – Clube do Choro de Santos, Marcello Machado, o cineasta e jornalista Eduardo 
Ricci, o educador da Casa Mário de Andrade João Pires, o professor do curso de Classificação e Degustação 
da Associação Comercial de Santos Nilton Ribeiro, os representantes do Lar das Moças Cegas Gilmar Ribeiro 
e Valéria Cristina e o fotógrafo Gino Pasquato são os convidados dessa atividade. O encerramento será com 
uma harmonização de café para aguçar os sentidos, às 16h00. São 40 vagas e as inscrições devem ser 
realizadas 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 9h00 às 17h00, e aos domingos entre 10h00 e 17h00. 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 9h00 às 18h00, e aos 
domingos entre 10h00 e 18h00. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br. 
 
 
Serviço 
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 Bolsa Oficial de Café e seus espaços 
18 a 22/09 | TER a SEX | 12h00 
24/09 | DOM | 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 e 16h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Preço: R$ 10,00 
Inscrição: Na bilheteria até 10 minutos antes de cada horário 
 
Oficina fotográfica “Memórias do Café”  

22/09 | SEX | 9h00 às 12h00 e 13h00 às 16h00  

Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Preço: Grátis 
Inscrição: inscricao@museudocafe.org.br 
 
Sentidos da Memória 
23/09 | SÁB | 11h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Preço: Grátis 
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 
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 


