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 Programação infantil e exposição internacional fazem parte da agenda do Museu do Café 

para outubro 
 

Os pequenos poderão curtir o Dia das Crianças gratuitamente no MC; já os italianos terão a oportunidade de entender 
melhor a relação entre os dois países por meio de curadoria que será exposta na Embaixada do Brasil em Roma 

 
Outubro é o mês das crianças e, no Museu do Café – da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo –, a diversão está garantida com atividades culturais gratuitas para os pequenos, seguindo os 
protocolos sanitários da covid-19. Ainda neste período, a instituição irá inaugurar a exposição itinerante 
"Viaggio Nella Terra Del Caffeio", em Roma, na Itália, e participar do evento Rio Coffee Nation, no Rio de 
Janeiro.  
 
Dia das Crianças no Museu 
12 de outubro, às 14h e 15h30 
 
A combinação de café e arte é infalível para entreter a criançada, especialmente na data que é totalmente 
dedicada a elas. Por isso, o MC realizará a oficina de minibarista (faixa etária: 5 a 12 anos), às 14h, buscando 
levar um pouco da experiência do barismo de maneira lúdica. O objetivo é ensinar os participantes a criarem 
os desenhos decorativos conhecidos como “latte art”, usando chocolate em pó e a espuma do leite para 
elaborar formas variadas. 
 
Mais tarde, às 15h30, acontecerá um novo workshop, desta vez, tendo o circo como tema (faixa etária: 3 a 17 
anos). O intuito da ação é aproximar os pequenos da experiência circense, destacando, principalmente, as 
habilidades de acrobacia e malabarismo. Tudo isso com o clássico humor de palhaço. 
 
As inscrições (limitadas), sem custo, devem ser feitas por meio do e-mail inscricao@museudocafe.org.br 
(enviar, na mensagem, nome da atividade que deseja aderir). É permitido, apenas, um acompanhante por 
criança.  
 
Exposição itinerante "Viaggio Nella Terra Del Caffeio" 
21 de outubro 
 
A Embaixada do Brasil em Roma, parceria do Museu do Café nesta atração, passará a contar com a exposição 
"Viaggio Nella Terra Del Caffeio"! Com inauguração marcada para o próximo dia 21, a curadoria, desenvolvida 
pela equipe do patrimônio santista, tem como fio condutor a relação histórica e contemporânea entre Itália e 
Brasil, possuindo como elemento de conexão o café e as suas diversas perspectivas.  
 
Afinal, foi com o grão do nosso País que os italianos transformaram a torra e o preparo da bebida em arte, 
tornando a nação referência mundial do produto. De maneira idêntica, o agronegócio nacional não seria o 
mesmo sem os 1,4 milhões de imigrantes originários da Itália, que vieram para cá entre 1870 e 1920, para 
trabalharem nas fazendas paulistas. 
 
A mostra ficará disponível na Embaixada do Brasil em Roma até 21 de novembro. 
 
Rio Coffee Nation 

mailto:inscricao@museudocafe.org.br
http://cgroma.itamaraty.gov.br/it/
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 23 e 24 de outubro, 10h às 18h 

 
Expandindo cada vez mais seu alcance, presencial e online, o MC também estará representado neste grande 
evento de cafés especiais, que acontecerá no Rio de Janeiro, no fim de semana dos dias 23 e 24. Será um 
momento voltado a diversas pautas envolvendo a extração, como importação/exportação, experiência 
brasileira em plantação e torrefação, métodos de preparo e mais. A programação terá degustações e, até, 
competições.  
 
O barista Hallyson Ramos, responsável por ministrar as capacitações do equipamento, oferecerá palestras e 
oficinas. Para comparecer, os interessados devem fazer a compra do ingresso por meio do site do Rio Coffee 
Nation. 
 
Museu do Café 
Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h (bilheteria encerra às 17h) 
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 

 

https://www.riocoffeenation.com/
https://www.riocoffeenation.com/
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