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 Sustentabilidade, colaboração e memórias: Museu do Café  

terá programação especial para 19ª Semana Nacional d Museus 
 

Atrações gratuitas acontecerão a partir desta segunda-feira, com aulas e encontros online 
 
Entre 17 e 23 de maio, o Museu do Café – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo – integrará a Semana Nacional de Museus, iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) 
que, este ano, chega a sua 19ª edição. A programação gratuita, como de costume, será ampla, oferecendo 
atividades online, mas, também, um ponto de coleta especial, tendo início no Dia Internacional da Reciclagem 
(17). 
  
Ação colaborativa | O que preservar para o amanhã? 
17 a 23 de maio  
  
O Museu do Café quer saber a opinião do público: o que é essencial cuidar, manter e conservar para o futuro? 
Nesta atividade virtual, os usuários poderão responder à esta pergunta e ver, ainda, a contribuição dos demais 
participantes. O MC irá divulgando o link nas redes sociais a partir do dia 17. 
  
Aula online | Recicle! É tudo de bom! 
17 de maio, às 17h  
  
Neste dia voltado ao cuidado com o meio ambiente e à responsabilidade de cada um na sua preservação, o 
MC propõe uma conversa dedicada ao tema da reciclagem; mais especificamente, o reaproveitamento das 
cápsulas de café. A atração é uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). 
  
Inscrições: inscricao@museudocafe.org.br.  
  
A fim de proporcionar uma opção prática aos interessados, o edifício da antiga Bolsa Oficial de Café também 
se tornará um ponto de coleta desse material na data (17). O que for recolhido será encaminhado para a 
Cooperativa de Materiais Recicláveis Santista (Comares). 
  
Baú da memória | O que queremos preservar para o hoje?  
18 de maio, às 10h30 e 15h30  
  
Para encerrar a agenda, o setor educativo realizará um processo de escuta das experiências vividas durante a 
pandemia do Covid-19. O objetivo é, a partir das falas, desenvolver a preservação das memórias constituídas 
nesse período tão difícil.  
  
Inscrições: clique aqui. 
 
Museu do Café 
Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: quarta a domingo, das 11h às 17h 

mailto:inscricao@museudocafe.org.br
https://museudocafe.bmetrack.com/c/l?u=C37B6B0&e=125DF70&c=82A2B&t=0&l=&email=ybdQGfVwFzAA6B4xFggMk3unCNyRvcFgu5LMvn77TGY%3D&seq=1
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 R$ 10,00 e meia entrada para pessoas com mais de 60 anos, aposentados, estudantes, crianças e jovens entre 08 e 16 

anos, professores da rede particular de ensino e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
museudocafe.org.br  

 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751  
Caroline Nóbrega / Mariana Faro / Barbara Perez 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / barbara@museudocafe.org.br 
 
Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 
Cintia Ruiz | (11) 98080-9800 
Davi Franzon | (11) 93411-6428 
Simone Blanes | (11) 94003-1711 
imprensaculturasp@sp.gov.br  
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