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Museu do Café levará quiz e degustações ao 
Aquário Municipal de Santos para festejar o aniversário da Cidade 

 
Os interessados poderão participar da atividade e saborear receitas especiais sem custos 

 
Em 26 de janeiro, a cidade de Santos completará 473 anos. Para celebrar a data e homenagear o município, 
o Museu do Café, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, irá 
proporcionar uma tarde diferente para os visitantes do Aquário. Na ocasião, os dois pontos turísticos mais 
visitados da Cidade se unem para oferecer conhecimento, por meio de um quiz, e uma degustação de drinks 
gelados feitos à base de café. A ação ocorrerá no dia do aniversário, entre 14h00 e 17h00, e atenderá os 
visitantes gratuitamente. 
 
Qual o nome da ferrovia que ligou Santos à Jundiaí? Em que ano foi inaugurado o prédio da Bolsa Oficial de 
Café? Em qual país foram desenvolvidas as primeiras máquinas de espresso? Essas e outras curiosidades 
que abordam a história de Santos, do Museu e a trajetória do grão desde seu descobrimento, farão parte do 
quiz, que será realizado na entrada do Aquário. Aqueles que acertarem as respostas poderão experimentar, 
sem pagar nada, as receitas escolhidas pelo barista da casa, como o Café Afogatto (sorvete de creme, 
espresso e calda de chocolate) e o Café Vietnamita (café, leite, leite condensado e gelo). O profissional 
ensinará, também, o passo a passo do preparo, para que as pessoas possam reproduzir as bebidas em casa.  
 
O Museu do Café fica à rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. Seu horário de 
funcionamento padrão 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. Durante a temporada de navios, o expediente será ampliado nas 
segundas-feiras dos dias 21 de janeiro, 18 de fevereiro e 18 de março. Outras informações estão disponíveis 
no site www.museudocafe.org.br.  
 
Serviços: 
 
Programação para o Aniversário de Santos 

Data: 26 de janeiro 
Horário: 14h00 às 17h00 
Preço: Gratuito 
Local: Aquário Municipal de Santos 
Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, s/n - Ponta da Praia, Santos/SP 
Dúvidas: (13) 3213-1750 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751 / 98153-1666 
Caroline Nóbrega / Mariana Faro / Barbara Perez 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / barbara@museudocafe.org.br 
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – Assessoria de imprensa 
Stephanie Gomes | (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br   
Elisabete Alina Skwara | (11) 3339-8164 | easkwara@sp.gov.br     
Monique Rodrigues | (11) 3339-8308 | morsantos@sp.gov.br  
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