Cafeomancia e música clássica são destaques das atrações do Museu do Café em agosto
Com uma agenda hibrida de atividades presenciais e online, o equipamento santista também terá ação especial para o
Dia Nacional do Patrimônio Histórico e nova edição da live “Conversas entre MC e MI”

O Museu do Café – da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – renovará seu
calendário de programações em agosto, trazendo novidades para o público, presencial e online, curtir
gratuitamente durante o mês. O concerto de música clássica é o destaque das ações que ocorrerão no edifício
da antiga Bolsa Oficial. Já no universo online, acontecerá a aula de cafeomancia, uma série especial nas mídias
sociais - publicada no Dia Nacional do Patrimônio Histórico (17) -, e transmissão ao vivo em parceria com o
Museu da Imigração.
Publicações - Dia Nacional do Patrimônio Histórico
17 de agosto
Para celebrar essa data tão relevante para as instituições culturais, o MC promoverá uma série de publicações
temáticas nas redes sociais, abordando as obras de manutenção e conservação realizadas na fachada do
edifício, que é um dos maiores patrimônios de Santos e do Estado de São Paulo. As postagens em vídeo, com
especialistas envolvidos nesse trabalho e a equipe do Museu, apresentarão detalhes do processo, informações
sobre reformas passadas e a importância das intervenções para a preservação de espaços históricos.
O público poderá acompanhar pelo Facebook, Instagram e Twitter.
Live “Conversas entre MC e MI”
19 de agosto, às 17h
Desde o início da pandemia, os museus do Café e da Imigração levaram seu trabalho conjunto para o mundo
digital, compartilhando os processos de pesquisa e curadoria de exposições por meio de lives. A formação dos
acervos, o café árabe e as telecomunicações foram apenas alguns dos assuntos tratados nesses encontros. Em
agosto, o tema explorado, que irá integrar esse hall de transmissões, serão as migrações subvencionadas e o
papel das mulheres colonas.
Os interessados poderão assistir no perfil do Instagram do MI.
Webinário sobre Cafeomancia
23 de agosto, às 18h
Nesta aula virtual, o foco será a leitura da borra de café: quais materiais são necessários, como a bebida deve
ser preparada, as posições dos símbolos nas xícaras e as interpretações das principais figuras. O objetivo da
aula – além de proporcionar muita diversão e descontração em casa – é ensinar os participantes a analisarem
as imagens na caneca.
Para participar gratuitamente, basta enviar um e-mail ao inscricao@museudocafe.org.br. O encontro será pela
plataforma Zoom.
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Concerto Napoletano
26 de agosto, às 17h
O Consulado Geral da Itália em São Paulo promoverá um concerto especial no Salão do Pregão, coração do
edifício da antiga Bolsa Oficial de Café. Na ocasião, o público poderá assistir ao espetáculo do duo formado
pela soprano Maria Sole Gallevi e o pianista Flávio Lago.
Não é necessária inscrição prévia, porém o local tem capacidade limita, seguindo as orientações previstas no
Plano São Paulo. A apresentação musical poderá ser acessada, sem custos, pelos visitantes.
Museu do Café
Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Telefone: (13) 3213-1750
Funcionamento: terça a domingo, das 11h às 17h (bilheteria encerra às 16h)
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
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo
Assessoria de Imprensa
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162
(11) 98849-5303 (plantão)
imprensaculturasp@sp.gov.br
Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube
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