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No Museu do Café, Natal é celebrado com música e  workshop gastronômico 
Programação gratuita para toda a família acontece nos dias 9 e 14 de dezembro 

 
A celebração pela chegada do Natal começará nas primeiras semanas do mês no Museu do Café, instituição 
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e contará com apresentação musical e workshop 
gastronômico com harmonização. A programação é gratuita. 
 
No dia 9 (sábado), os visitantes poderão prestigiar a Banda Sinfônica de Cubatão, a partir das 15h00, no 
Salão do Pregão. No repertório, canções brasileiras e natalinas irão embalar o clima de fim de ano e encantar 
o público durante o passeio. Ao todo, 55 músicos participarão da apresentação da banda, que existe há 40 
anos. Serão 16 instrumentos, entre eles flauta oboé, clarinete, trombone, saxofone, tuba e piano elétrico. 
 
O Centro de Preparação de Café, em parceria com a Unimonte, promoverá um workshop de gastronomia e 
café, no dia 14 (quinta-feira), às 14h00. Os alunos da universidade ensinarão o passo a passo de uma receita 
de Pain Perdu Natalino, a rabanada francesa, e os baristas do Museu farão a harmonizarão do prato com o 
café ideal. Para participar, é necessário se inscrever pelo e-mail cpc@museudocafe.org.br.  
  
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 
Apresentação da Banda Sinfônica de Cubatão 
09/12 | SÁB | 15h00 
Local: Salão do Pregão 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Preço: Grátis 
 
Workshop de Gastronomia e Café – Pain Perdu Natalino 
14/12 | QUI | 14h00 
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Preço: Grátis 
Inscrição: cpc@museudocafe.org.br 
 
 
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 
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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 
 
 


