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 Em novembro, Museu do Café contará com programação especial para o Dia da Consciência Negra 

Nos dias 19 e 20, a instituição oferecerá oficinas para promover reflexões sobre questões raciais 
 

Em referência ao Dia da Consciência Negra, o Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Estado de São Paulo – realizará, em 19 e 20 de novembro, atividades especiais voltadas à 

conscientização sobre a data. 

 

No dia 19 (sábado), será oferecida a oficina Nossas Origens: uma Escrita Compartilhada. Com início às 15h, a 

atividade irá propor a produção colaborativa de um livro acerca da história do café, a partir de uma perspectiva 

racial, estimulando uma participação crítica que contribua com suas relações de pertencimento e identidade. 

 

Já no dia 20 (domingo), acontecerá uma oficina artística, também às 15h. A iniciativa será voltada para as 

relações entre as artes plásticas e a representatividade afrodescendente, fortalecendo a cultura desse grupo, 

por meio da produção de quadros, e explorando conceitos e técnicas de colagem, com diferentes tipos de 

materiais. A ação será realizada em parceria com a AfroTu – coletivo de afro-empreendedores artesanais da 

Baixada Santista. 

 

Expediente ampliado – Temporada de cruzeiros 

 

A partir de novembro, devido à temporada de cruzeiros, o MC ampliará seus dias de funcionamento para melhor 

atender o público. Assim, a instituição abrirá em determinadas segundas-feiras até abril de 2023. 

 

Novembro: 21 

Dezembro: 05, 12 e 26 

Janeiro: 02, 09, 16, 23 e 30 

Fevereiro: 06 e 13 

Março: 06, 13, 20 e 27 

Abril: 03 e 10  

 

Serviço 

Oficina Nossas Origens: uma Escrita Compartilhada 

Data: 19 de novembro 
Horário: 15h 

Local: Museu do Café 
 

Oficina Artística 

Data: 20 de novembro 
Horário: 15h 
Local: Museu do Café 
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 Museu do Café 

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria 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 
www.museudocafe.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 

Assessoria de Comunicação 
Beatriz Milanez | b.milanez@museudocafe.org.br  
Thâmara Malfatti | 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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