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 Época natalina contará com programação especial no Museu do Café 

 
Serão duas ações baseadas na comemoração: uma apresentação musical e uma oficina de cupcakes 

 
 

Nos dias 9 e 13 de dezembro, o Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
receberá o público para atividades temáticas do Natal. A primeira, um espetáculo artístico promovido pelo 
Coral Paineiras de São Paulo, terá como palco o Salão do Pregão, enquanto a segunda, o workshop “Natal 
Feliz”, proporcionará um momento de aprendizado, relacionando o feriado, o café e a gastronomia. As 
atividades são gratuitas.  
 
Composto por sócios do Clube Paineiras do Morumby, o grupo de músicos responsáveis pelo show interpreta 
canções tradicionais para coro, mas prioriza obras populares brasileiras, elaborando arranjos inéditos. 
Atualmente, uma das principais características do coletivo é a comunicação e a integração com a plateia, 
além do uso de uma linguagem mais próxima da expressão cênica. O início está marcado para às 16h00 e a 
entrada será isenta de custos. 
 
Completando a lista de atrações planejadas em torno da festividade, o curso de culinária, uma parceria com a 
Universidade São Judas – Campus Unimonte, irá abordar a confecção de cupcakes de café e, também, 
ensinará aos interessados como produzir decorações natalinas. A participação na aula, que terá início às 
14h00, não tem custos, bastando, apenas, reservar uma vaga pelo e-mail cpc@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. Aos sábados, 
a visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu abre de segunda a sábado, das 9h00 às 18h00 e, aos 
domingos, entre 10h00 e 18h00. Em dezembro, devido a temporada de navios, a instituição funcionará, 
excepcionalmente, em duas segundas-feiras: dias 10 e 17. Outras informações estão disponíveis no site 
www.museudocafe.org.br.  
 
Serviço: 
 
Programação de Natal 

Apresentação do Coral Paineiras de São Paulo  

DOM | 9/11 | 16h00 
 
Curso “Natal Feliz” 

QUI | 13/11 | 14h00 
 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751 / 98153-1666 
Caroline Nóbrega / Karina Frey / Barbara Perez 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / barbara@museudocafe.org.br 
 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br 
Bete Alina Skwara | (11) 3339-8064 | betealina.culturasp@gmail.com 
Monique Rodrigues – (11) 3339-8308 | monique.culturasp@gmail.com 
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