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 Programação de sexta-feira (6) do Festival Santos Café sofre alteração 

 
 
Em função do jogo da seleção brasileira na próxima sexta-feira, dia 6, a programação do Museu do Café para 
o Festival Santos Café será alterada. Dentre as atividades planejadas para a data, permanecerá na agenda 
apenas a visitação noturna, que acontece das 18h00 às 21h00. O show musical de Tite Franco e Denis 
Carvalho, que também ocorreria no dia, será transferido para sábado, às 13h00. Logo após a apresentação, 
às 14h00, o público poderá conhecer diferentes métodos de preparo de café com harmonização. 
 
O restante das atividades do dia 7, bem como as ações idealizadas para o domingo e segunda-feira (8 e 9), 
continuam as mesmas. As atrações infantis, que integram a programação do Festival este ano, também não 
sofrem alterações no período. No sábado, a agenda ainda inclui degustações de café gourmet no Centro de 

Preparação de Café, que ocorrem às 10h30, 12h00, 15h00 e 17h00, ao valor de R$10,00, e a apresentação 
do Coro Cênico Céu da Boca, que trará o espetáculo “Raça”, às 17h00.  
 
Já no domingo, no mesmo horário, o barista do Museu do Café dará dicas na Cafeteria do Museu de como se 
extrair o melhor da bebida em casa. A ação “Dica do Barista” acontece novamente no dia seguinte (9), 
ocasião em que o Museu abrirá excepcionalmente em uma segunda-feira. Completando a agenda estão as 
degustações de café, que ocorrem, mais uma vez, na data. 
 
Durante o festival, o valor do ingresso será diferenciado. Na sexta-feira, o público poderá participar da 
visitação noturna gratuitamente. Como de costume, a isenção é completa no sábado, em horário integral. Nos 
últimos dois dias, domingo e segunda-feira, será cobrado o valor de meia-entrada para todos os visitantes.  
 
 
Serviço: 
 

Festival Santos Café  
Data: 6 a 9 de julho (sexta a segunda)  
Local: Museu do Café 
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 

 
Agenda  
 
Café com Música | Tite Tite Franco e Denis Carvalho 
Grátis 
7/07 | SÁB | 13h00 
 
Apresentação de métodos de preparo de café com harmonização 

Grátis 
7/07 | SÁB | 14h00 
 
Visitação noturna 

Sexta-feira e sábado: grátis 
Domingo: meia-entrada 
6, 7 e 8/07 | SEX, SÁB e DOM | 18h00 às 21h00 
 
Degustação de café 
Ingresso: R$ 10,00 
7 e 8/07 | SÁB e DOM | 10h30, 12h00, 15h00 e 17h00 
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 Apresentação do Coro Cênico Céu da Boca – Espetáculo “Raça” 

Grátis 
7/07 | SÁB | 17h00 
 
Dica do Barista 
Grátis 
8 e 9/07 | DOM e SEG | 17h00 
 
 
Atividades infantis 

As inscrições para todas as atividades são gratuitas e as vagas limitadas. Serão distribuídas senhas na 
bilheteria do Museu do Café uma hora antes do início da ação. 
 
Mediação de Leitura 

7/07 | SÁB | 15h00 
 
Roteiro Lúdico “Viva o Café”  

7 e 9/07 | SÁB e SEG | 16h00 
 
Cine Café com Leite 

8/07 | DOM | 15h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751 / 98153-1666 
Caroline Nóbrega / Karina Frey / Barbara Perez 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / barbara@museudocafe.org.br 
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