
 

                                                                                                                                                                                            

                                                                 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

 Museu do Café comemora 20 anos com ações interativas e degustações  
Atrações gratuitas acontecerão em shoppings, no Emissário Submarino e na própria instituição 

 

Desde o dia 12 de março de 1998, Santos conta com um importante ponto turístico, localizado no imponente 

palácio da antiga Bolsa Oficial de Café, que funcionou até a década de 1950. Com o empenho em preservar e 

divulgar a relação histórica do grão com o Brasil e com o mundo, o Museu do Café, instituição da Secretaria 

da Cultura do Estado de São Paulo, se consolidou e conquistou lugar de destaque, sendo um dos 

equipamentos culturais mais visitados da região e do estado, ultrapassando 2 milhões de visitantes desde sua 

abertura. Para comemorar esses 20 anos de trajetória, o Museu promoverá ações gratuitas e interativas pela 

cidade no dia 11 de março (domingo) e, na própria instituição, no dia 12 (segunda-feira).  

 

No Shopping Parque Balneário, os visitantes poderão se caracterizar, no Studio Photo Café, com roupas de 

época e levar para casa uma fotografia à moda antiga. A programação acontece no dia 11 de março 

(domingo), das 15h00 às 21h00. No mesmo dia, com o CafeiCULTURA, um quiz personalizado, o público do 

Shopping Pátio Iporanga testará seu conhecimento sobre artes e arquitetura, barismo, história do café, entre 

outros. Os visitantes com as melhores pontuações ganharão prêmios como ingressos para visitar a instituição 

e vale-café, da Cafeteria do Museu. A ação acontecerá também das 15h00 às 21h00. 

 

Os clientes da Starbucks, no Praiamar Shopping, participarão de uma ação envolvendo o Instagram, das 

15h00 às 21h00. Todos que publicarem uma fotografia apreciando um café da marca utilizando a hashtag 

#museudocafe20anos na rede social receberão como lembrança a imagem da foto impressa. Finalizando a 

programação do dia 11 de março, no Emissário Submarino, os moradores da cidade ou turistas serão 

convidados a degustar cafés especiais preparados em uma Coffee Bike, das 10h00 às 15h00. 

 

“Fazer parte dos 20 anos de história e testemunhar a consolidação do Museu do Café em um equipamento 

cultural de referência para a cidade e para o país é uma honra imensurável. Alcançar esse patamar, de 

visibilidade nacional devido às conquistas, exposições e programações, é resultado da dedicação e trabalho 

em conjunto dos mais diversos setores do agronegócio café e da equipe de colaboradores da instituição”, 

comenta a diretora executiva Alessandra Almeida. 

 

Como não poderia faltar uma comemoração na data oficial do aniversário, dia 12, baristas apresentarão 

métodos de extração da bebida e irão prepará-la para os visitantes degustarem, das 12h00 às 14h00, na 

Cafeteria do Museu. No mesmo dia, o Núcleo Educativo proporcionará o entendimento do que é um museu e 

quais são as suas principais funções com a atividade “Monte seu Museu”, às 15h00. Para participar, é 

necessário se inscrever pelo e-mail educativo@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 
Studio Photo Café – Retratos de Época 
11/03 | DOM | 15h00 às 21h00 
Local: Shopping Parque Balneário 
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 Preço: Grátis 

 

Quiz Café 
11/03 | DOM | 15h00 às 21h00 
Local: Shopping Pátio Iporanga 

Preço: Grátis 

 

Poste sua foto e leve essa recordação para casa 
11/03 | DOM | 15h00 às 21h00 
Local: Starbucks – Praiamar Shopping 

Preço: Grátis 

 

Coffee Bike – Degustação de Café 
11/03 | DOM | 10h00 às 15h00 
Local: Emissário Submarino 

Preço: Grátis 

 

Degustação de Café e Demonstração de Métodos de Preparo 
12/03 | SEG | 12h00 às 14h00 
Local: Cafeteria Museu do Café 

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

Telefone: (13) 3213-1750 

Preço: Grátis 

 

Monte seu Museu 
12/03 | SEG | 15h00 
Local: Museu do Café 

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

Telefone: (13) 3213-1750 

Preço: Grátis 

Inscrições: educativo@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 
 
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.br / (11) 3339-8164 


