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Apresentação musical marcará a comemoração do 96º aniversário da Bolsa Oficial de Café 

Orquestra caipira “Amigos Violeiros” trará sucessos do gênero para celebração cultural e histórica 

 
 
No dia 7 de setembro de 1922, o edifício da Bolsa Oficial de Café era inaugurado em Santos. O local, sede do 
mais importante negócio de compra e venda da época, representava a opulência e força da elite cafeeira 
paulista. Em 2018, a construção completará seu 96º aniversário e, para comemorar esse marco histórico, o 
Museu do Café, da Secretaria da Cultura do Estado, realizará uma apresentação musical com a orquestra 
“Amigos Violeiros”, na data do aniversário, às 15h00. 
 
A banda, originária de São Carlos, em São Paulo, irá entreter o público que visitar a instituição com sucessos 
do gênero caipira, já consagrados por grandes duplas e compositores brasileiros. Serão 15 pessoas 
compondo a orquestra na ocasião. Para participar da ação, que é totalmente gratuita, não é necessária 
inscrição, bastando comparecer no dia e horário marcados para aproveitar a programação. 
 
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. Aos sábados, 
a visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu abre 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 

Comemoração do 96º aniversário do edifício da Bolsa Oficial de Café 

 
Apresentação Musical com a banda caipira “Amigos Violeiros” 
7/09 | SEX | 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 
 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br 
Bete Alina Skwara | (11) 3339-8064 | betealina.culturasp@gmail.com 
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