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 Museu do Café inaugura estúdio fotográfico temático 

A partir de quinta-feira (21), visitantes poderão viajar no tempo e levar uma fotografia de época para casa 

 

Com o objetivo de tornar a visita ainda mais inesquecível, o Museu do Café, instituição da Secretaria da 

Cultura do Estado de São Paulo, inaugura, nesta quinta-feira (21), o Studio Photo Café, um estúdio fotográfico 

temático com a moda dos anos 20. 

 

Em uma viagem no tempo à década em que o palácio da antiga Bolsa Oficial de Café começou a sediar as 

negociações do produto, os visitantes poderão vestir roupas de época e acessórios e garantir uma lembrança 

personalizada do passeio com a família e amigos. 

 

As fotografias, impressas na hora, terão o formato 15x20cm e o valor é R$ 40,00. A partir da segunda 

unidade, cada foto adicional custará R$ 30,00. O espaço, localizado ao lado da Lojinha do Museu, funcionará 

de terça a domingo, das 9h00 às 18h00 (incluindo os feriados). 

 

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 9h00 às 17h00, e aos domingos entre 10h00 e 17h00. 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 9h00 às 18h00, e aos 

domingos entre 10h00 e 18h00. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br. 

 

Serviço 

Studio Photo Café 

TER - DOM | 9h00 às 18h00 

Local: Museu do Café 

Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 

Telefone: (13) 3213-1750 
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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 
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162 
Gabriela Carvalho / gabrielacarvalho@sp.gov.br / (11) 3339-8070 
Damaris Rota / drota@sp.gov.br / (11) 3339-8308 
Stephanie Gomes / stgomes@sp.gov.br / (11) 3339-8243 
Marina Teles / mteles@sp.gov.b0072 / (11) 3339-8164 


