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 Semana Nacional de Museus pautará atividades presenciais e on-line no Museu do Café 

 
Agenda contará com lives nas redes sociais da instituição e atividades no edifício da antiga Bolsa Oficial  

 
A 20ª Semana Nacional de Museus, iniciativa do Instituto Nacional de Museus (Ibram) acontecerá entre 16 e 

22 de maio, com o tema “O poder dos museus”. O Museu do Café, instituição da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado de São Paulo, promoverá uma programação especial para a ação, com atividades 
gratuitas presenciais e on-line. 
 
Evento de abertura “Gênero e poder: museus, territórios do diálogo” | 17 de maio, às 15h  - Na ocasião, 
serão apresentadas as motivações que levaram ao recorte temático adotado pela instituição e discussões 
acerca dos conceitos suscitados na curadoria das atividades. 
 
Transmissão pelo Youtube /museudocafe. 
 

Mostra de vídeo-cartas Las mujeres cambian los museos | 18 a 22/05, das 10h às 17h - Exibição de vídeo-
cartas produzidas para o projeto Las mujeres cabian los museos, promovido pela Universidade Complutense 

de Madrid, a Universidade de Buenos Aires e a Universidade de São Paulo, em parceria com Sistema Estadual 
de Museus. 
 
Presencial (Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico de Santos) 
 

Palestra “Museologia e feminismos: Territórios de poder” | 19/05, às 15h - A partir de relatos de experiências 
internacionais, nacionais e regionais, serão discutidos os diferentes papéis das mulheres na área da 

museologia. 
 

Transmissão pelo Youtube /museudocafe. 
 

Palestra “Lugares de falas: Museus, oralidades e perspectivas de gênero |  20/05, às 15h - Em parceria com o 
Museu da Pessoa, a equipe do MC abordará os projetos de pesquisas  que envolvem a temática de gênero e a 

atuação das mulheres no âmbito dos museus. 
 
Transmissão pelo Youtube /museudocafe. 

 

Palestra “Companheiras nos ajudem! Museu em diálogo com coletivos locais |  21/05, às 15h - Coletivos 

feministas locais serão convidados a conhecer a exposição “O Feminino no Café: 1870-1930”, assistir a vídeo-
carta “Queremos Voz!” e discutir sobre o poder dos museus no que se refere a perspectiva de gênero.   

 
Presencial (Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico de Santos). 

 
Programação desenvolvida com a curadoria conjunta entre a equipe do Museu do Café e a Prof.ª Dr.ª Lilian 

Amaral. Os interessados em participar devem realizar a inscrição previamente pelo link 
bit.ly/20SemanaDeMuseusMC.  
 

https://www.youtube.com/user/museudocafe
https://www.youtube.com/user/museudocafe
https://www.youtube.com/user/museudocafe
https://bit.ly/20SemanaDeMuseusMC
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Oficina de reciclagem, reutilização e renda |  22/05, às 13h - A oficina ensinará o reaproveitamento de 

cápsulas de café e outros materiais recicláveis, com o objetivo de amenizar os impactos ambientais e 
despertar nas pessoas a possibilidade de geração de renda. 

 
Presencial (Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico de Santos). 
 
Para garantir uma vaga, é preciso entrar em contato por meio do e-mail inscricao@museudocafe.org.br. 
 
 
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 8 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  
Barbara Perez / Caroline Nóbrega / Thâmara Malfatti 
barbara@museudocafe.org.br / comunicacao@museudocafe.org.br / t.malfatti@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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