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Museu do Café celebra aniversário com coffee bike, degustações e instalação fotográfica 

Instituição completa 19 anos com programação para todas as idades 
 

A inauguração do Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, foi um marco 
na preservação e divulgação de um produto essencial para o desenvolvimento do Brasil. Desde o dia 12 de 
março 1998, a instituição dedica-se a transmitir ao público como a evolução da cafeicultura e o 
desenvolvimento político, econômico e cultural do País estão ligados e consolidou-se como um dos principais 
pontos turísticos de Santos. Prestes a completar 19 anos, a instituição programou atividades para um final de 
semana especial. 
 
Uma ação de coffee bike proporcionará degustação de cafés no bulevar da Rua Othon Feliciano, no Gonzaga, 
no dia 11 (sábado), das 14h às 17h. O público que estiver passeando pelo bairro será convidado a visitar o 
Museu no dia seguinte, para participar da comemoração. 
 
Já no dia 12 (domingo), a visitação será gratuita durante todo o horário de funcionamento. A partir das 14h, os 
visitantes poderão participar de uma degustação de drinks gelados com café elaborados pelo barista do 
Museu, Hallyson Ramos. Completando a programação, a Cafeteria do Museu será o cenário de uma 
instalação fotográfica relembrando momentos importantes desses 19 anos de trajetória, que ficará em 
exposição até o dia 31 de março. 
 
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 
visitação custam R$ 10, 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. 
 
 
Serviço  
Degustação de Café – Coffee Bike 
11/03 | SÁB | 14h às 17h 
Local: Bulevar da Rua Othon Feliciano - Gonzaga 
Preço: Grátis 
 
Degustação de Drinks de Café 
12/03 | DOM | 14h 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Preço: Grátis 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Instalação Fotográfica – 19 anos do Museu do Café 
12 a 31/03 | SEG A SÁB – 9h às 18h | DOM – 10h às 1 8h 
Local: Cafeteria do Museu 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
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 Preço: Grátis 
Telefone: (13) 3213-1750 
 
Visitação Gratuita 
12/03 | DOM | 10h às 17h 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
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 


