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Museu do Café ampliará expediente durante a temporada de cruzeiros 2019/2020 
 

Público poderá explorar um dos principais pontos turísticos da região 

 
 
Procurando atender os turistas que visitarão Santos durante a temporada de navios, o Museu do Café, 
instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, irá expandir seu expediente, 
abrindo as portas em determinadas segundas-feiras entre os meses de dezembro de 2019 e abril de 2020.  
 
Ainda neste mês, o edifício da antiga Bolsa Oficial de Café funcionará no dia 16. Já no próximo ano, as datas 
são: 20/01; 17/02; 9, 16 e 23/03 e 6/04. Nessas ocasiões, o horário mantém-se das 9h às 17h e o ingresso de 
entrada permanece com o valor padrão, de R$ 10. Além dos períodos citados, o MC continua oferecendo 
visitações de terça-feira a domingo. 
 
No que diz respeito ao funcionamento durante os feriados de Natal e Ano Novo, a agenda também sofre 
alterações: em 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro o prédio estará fechado, voltando a 
programação normal em 02/01. 
 
Serviço 
 
Expediente ampliado 
20/01; 17/02; 9, 16 e 23/03 e 6/04 | SEG | 9H às 17H 
 
Museu fechado 
23, 24, 25, 30 e 31/12 e 01/01 
 
Museu do Café 

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: de terça a sábado, (fechado às segundas) das 9h às 17h e, aos domingos, das 10h às 17h 
R$ 10,00 e meia entrada para funcionários da rede pública do Estado de São Paulo e terceira idade 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
museudocafe.org.br  
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751  
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 - Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes - (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
Milene Spinelli - (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br  
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