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A partir de fevereiro, degustações no Museu do Café  acontecem também aos domingos 

Aos finais de semana, visitantes poderão aprender sobre métodos de extração e apreciar três tipos de café 
 

 
 
Uma oportunidade de trocar experiências, aprender sobre as peculiaridades e características dos grãos e 
apreciar a bebida. Assim são as visitas com degustações no Centro de Preparação de Café do Museu do 
Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, que tradicionalmente acontecem aos 
sábados e, em 2017, passam a ser realizadas também aos domingos. 
 
A partir do mês de fevereiro, as degustações de cafés gourmets, que receberam mais de 200 visitantes em 
2016, serão realizadas também aos domingos. Ministradas por baristas do Museu, os encontros apresentam o 
universo do grão aos amantes da bebida, que podem experimentar três tipos de café. Durante 
aproximadamente uma hora, os participantes conhecem mais sobre métodos de extração, as diferenças entre 
o café tradicional, superior e gourmet, tiram dúvidas e aprendem curiosidades. 
 
Com limite de 20 pessoas por grupo, a visita ao CPC com degustação custa R$ 6,00 e acontece aos sábados 
e domingos em quatro horários: 10h30, 12h, 15h e 17h. Para aqueles que optarem em visitar as exposições 
do Museu do Café, o ingresso custa também R$ 6,00 e aos sábados a visita é gratuita.  
  
O Museu do Café fica à rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. Seu horário de 
funcionamento é de terça a sábado das 9h às 17h, e aos domingos entre 10h e 17h. A partir do mês de 
dezembro até abril, o Museu do Café funciona também às segundas-feiras, das 9h às 17h. Os ingressos para 



 

                                                                                                                                                                                            

                                                                 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração 

Rua XV de Novembro, nº 95 - Santos - SP | CEP: 11010-151 | Tel.: (13) 3213-1750 

www.museudocafe.org.br 

 

 visitação custam R$ 6, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a 
visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu funciona de segunda a sábado das 9h às 18h, e aos domingos 
entre 10h e 18h. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br. 
 
Centro de Preparação de Café  
 
Criado em 1998, o espaço visa difundir o conhecimento sobre as diferentes formas de preparo de uma das 
bebidas mais tradicionais do planeta. Desde então, dedica-se a oferecer cursos, oficinas, workshops e 
palestras para diversos tipos de público. Tem como objetivo estimular a busca por conhecimento sobre o grão 
e capacitar profissionais especializados. 
 
 
Serviço  
Visita e Degustação de Cafés no Centro de Preparaçã o de Café 
SÁB e DOM | 10h30, 12h, 15h e 17h 
Faixa Etária: Livre 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: R$ 6,00 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação 
(13) 3213-1751 
Caroline Nóbrega / Karina Frey / Joanna Flora 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / joanna@museudocafe.org.br 
 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Assessoria de Imprensa 
Viviane Ferreira / viferreira@sp.gov.br / (11) 3339-8243 
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162 


