
Pagu é tema de oficina literária
A ONG Tam Tam promove,
hoje, das 19h às 21h, a ofici-
na Pagu além do mito. A ati-
vidade será comandada pela
poetisa e escritora Regina
Alonso.

Durante a oficina, serão
abordados os aspectos polê-
micos e irreverentes da es-
critora Patrícia Galvão, a Pa-
gu, que a levaram a ficar co-
nhecida como musa do mo-
dernismo no Brasil.

Para ilustrar a tragetória
da escritora, será apresenta-
do o documentário “Pagu,
Livre na Imaginação, no Es-
paço e no Tempo”, dirigido
pelo filho da modernista
com Oswald de Andrade,
Rudá de Andrade.

A oficina acontece no tea-
tro Rolidei, que fica na av.
Pinheiro Machado, 48, Vila
Mathias, em Santos. 
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Museu do Café tem
semana especial
Até o dia 23 deste mês o Mu-
seu do Café oferecerá uma
programação variada.

A iniciativa é promovida
pelo Ibram (Instituto Brasi-
leiro de Museus), em razão
do Dia Internacional do Mu-
seu, comemorado hoje. 

As atividades incluem
desde a visitação gratuita
até oficinas e cursos, além
de mesas redondas com es-
pecialistas. A entrada para
as atividade também é livre.

Na quinta-feira,  das 14h
às 17h, a programação é
voltada para a terceira ida-

de, com a oficina Pincela-
das de Convivência, co-
mandada pela professora
Claudia Gil, que ensinará a
história da porcelana e co-
mo pintar o material. 

No sábado, as crianças
poderão participar da ofici-
na de plantio de café, que
acontece às 9h, às 12h, às
14h e às 16h30. Já os adultos
poderão participar da Ofici-
na de preparo do café, mar-
cada para 11h e 13h.  A ati-
vidade apresentará diversos
modos do preparo da bebi-
da e um panorama sobre a

diferença entre os tipos de
grãos produzidos no país.

Às 14h, profissionais da
área de gastronomia troca-
rão experiências sobre a
importância do café no dia
a dia dos brasileiros duran-
te a mesa redonda Café, ali-
mentação, saúde e gastro-
nomia, que também vai ex-
plorar os benefícios com-
provados do café para a
saúde. Ainda no sábado, a
partir das 19h, o Museu do
Café receberá a Orquestra
Pão de Açúcar, como parte
da programação da Virada

Cultural Paulista.
No domingo, haverá uma

homenagem antecipada ao
Dia Nacional do Café, come-
morado na segunda-feira,
24, com a presença de artis-
tas plásticos e mais música.
Os interessados em partici-
par dos eventos podem se
inscrever pelo e-mail mu-
seudocafe@museudocafe.co
m.br ou obter mais infor-
mações pelo telefone 3213-
1750. O museu fica à rua XV
de Novembro, 95, no Centro
Histórico, em Santos. 
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Programação diferenciada faz parte da iniciativa do Instituto Brasileiro
de Museus em comemoração ao Dia Internacional do Museu, hoje 

Espaço ficará aberto para visitação gratuita

Baristas ensinarão técnicas de preparo do café
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Santos tem
espaço de
artes visuais
O Centro Histórico de
Santos recebeu este mês
um novo espaço para
produção de artes vi-
suais, o Estudio Valongo.
A proposta é que os artis-
tas tenham condições

ideais para executar seus
projetos em um ambien-
te de reflexão e criação
coletiva. Para quem pre-
tende aprimorar as habi-
lidades, o local oferece
oficinas em seu ateliê.
Os interessados podem
entrar em contato pelo e-
mail cursos@estudiova
longo.org. O estúdio fica
no Centro Hitórico de
Santos (rua Visconde Ver-
gueiro, 6, sobreloja).
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No sábado, local receberá evento da Virada Cultural

Local oferece cursos
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