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 No aniversário de Santos, Museu do Café promove roteiro gratuito pelo Centro Histórico 

Visitantes compreenderão a relação do produto com o desenvolvimento da Cidade 

 

Celebrando o aniversário de 472 anos de Santos, o Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo, promoverá o roteiro gratuito “Paisagem Cultural do Café”, no dia 26 de janeiro, às 

15h30. 

 

Acompanhado pelos educadores do Museu, o público participará de um passeio especial pelo Centro 

Histórico, resgatando e evidenciando as memórias e histórias em relação ao desenvolvimento econômico, 

social e cultural de Santos, trazido pelo café. Para participar da ação educativa, é necessário se inscrever pelo 

e-mail educativo@museudocafe.org.br. 

 

Na década de 1850, o grão tornou-se o gênero de maior importância nas pautas de exportações do porto da 

cidade, substituindo o açúcar. O centro urbano de Santos teve o primeiro impulso de crescimento sistemático 

no período de 1860 até 1890, que compreende a chegada de diversos empreendimentos e melhorias. O 

sistema de água e esgotos, a canalização dos rios e ribeirões, assim como a construção do cais de pedra e 

da estação da estrada de ferro da São Paulo Railway, aperfeiçoaram a relação da cidade com o interior e 

exterior. 

 

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 

Roteiro “Paisagem Cultural do Café” 

26/01 | SEX | 15h30 

Local: Museu do Café 

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

Telefone: (13) 3213-1750 

Preço: Grátis 

 

 
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 
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 


