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 Símbolo da cidade de Santos, edifício da antiga Bolsa Oficial de Café completará 99 anos  

 
Programação gratuita terá início em 4 de setembro, com feira Villarejo Art e apresentações musicais 

 
O edifício da antiga Bolsa Oficial de Café foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1922, para integrar as 
comemorações do centenário da independência do Brasil. Desde então, o prédio, que levou três anos para ser 
construído, se tornou um cartão-postal da cidade de Santos. Primeiro, como o imponente local de negociação 
dos grãos mais cobiçados do mundo e, depois, como um espaço de cultura, conhecimento e enriquecimento 
histórico. Para celebrar os 99 anos desse patrimônio, o Museu do Café – da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo – realizará uma série de atrações gratuitas, entre os dias 4 e 7 de setembro, 
seguindo os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.  
 
O primeiro dia de evento (4) será repleto de programações, incluindo uma edição especial da feira Villarejo 
Art, realizada em parceria com o projeto Feito em Santos, do Departamento de Economia Criativa da 
Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (SEECTUR) de Santos. A ação, que visa 
destacar o artesanato criativo e regional, acontecerá no boulervard da Rua XV de Novembro e na Rua Frei 
Gaspar, lateral ao prédio do Museu, das 11h às 19h. Na mesma data, a música integrará a agenda com a 
performance do duo Kika Willcox e Theo Cancello, às 13h, trazendo reportório de MPB, Jazz e Bossa Nova, na 
varanda do edifício. Já às 16h, o destaque ficará por conta da orquestra de violas “Amigos Violeiros”, que vem 
da cidade de São Carlos para encantar quem estiver aproveitando o evento. 
 
O cronograma de ações segue, com duas atrações educativas. No domingo (5), será promovida a visita 
temática sobre o edifício da antiga Bolsa Oficial de Café, às 10h, focada na história da construção. A criançada 
terá uma atividade especial, podendo acompanhar a contação de histórias, que aborda personagens e lendas 
do café, na segunda-feira (6), também às 10h. Os interessados deverão fazer a inscrição por meio deste link 
(bit.ly/Inscricao99AnosBolsa).  
 
Para encerrar as comemorações, em 7 de setembro, o MC concederá entrada gratuita para visitação nos 
espaços expositivos, que reúnem o Salão do Pregão, com obras de Benedicto Calixto, a exposição de longa 
duração e as mostras temporárias “Mundo em rede: telecomunicações e o café” e “O Feminino no Café, 1870-
1930”. Complementando o último dia de programações, o barista da casa realizará uma degustação de 
bebidas especiais, às 14h, e o quarteto de cordas “Martins Fontes”, da Prefeitura Municipal de Santos, 
oferecerá um espetáculo musical, às 16h, no Salão do Pregão. 
 
As celebrações têm o apoio da Prefeitura Municipal de Santos e do projeto Feito em Santos. 
 
LINHA DE CAMISETAS MUSEU DO CAFÉ & JUICY DELI 
 
O Museu do Café e o Juicy Deli, do Juicy Santos, formalizaram uma importante parceria para levar ao público 
uma linha de camisetas exclusivas e temáticas. Será possível encontrar três estampas na feira Villarejo Art e na 
lojinha do MC. 
 
SERVIÇO 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvPGx8IPyFAOujCfAMXeT3k2TeNW366kre3Pt0yREjlLZfXw/viewform?fbclid=IwAR3wU6MUnvs5MuRWcMQrMGXZOlRavL_c0BvKzloyj6nhpNdi0ePg1Erm9kg
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 Feira Villarejo Art, em parceria com o Feito em Santos, do Departamento de Economia Criativa da SEECTUR 

Data: 4 de setembro 
Horário: 11h às 19h 
Local: Boulervard da Rua XV de Novembro e na Rua Frei Gaspar 
 
Apresentação do duo Kika Willcox e Theo Cancello 
Data: 4 de setembro 
Horário: 13h 
Local: Museu do Café 
 
Apresentação da orquestra de violas “Amigos Violeiros” 
Data: 4 de setembro 
Horário: 16h 
Local: Museu do Café 
 
Visita temática sobre o edifício da antiga Bolsa Oficial de Café 
Data: 5 de setembro 
Horário: 10h 
Local: Museu do Café 
Inscrições por meio do link. 
 
Contação de histórias 
Data: 6 de setembro 
Horário: 10h 
Local: Museu do Café 
Inscrições por meio do link. 
 
Degustação de cafés especiais 
Data: 7 de setembro 
Horário: 14h 
Local: Museu do Café 
 
Apresentação do quarteto de cordas “Martins Fontes” 
Data: 7 de setembro 
Horário: 16h 
Local: Museu do Café 
 
Museu do Café 
Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h (bilheteria encerra às 17h) 
R$ 10,00 e meia entrada para pessoas com mais de 60 anos, aposentados, estudantes, crianças e jovens entre 08 e 16 
anos, professores da rede particular de ensino e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
museudocafe.org.br  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvPGx8IPyFAOujCfAMXeT3k2TeNW366kre3Pt0yREjlLZfXw/viewform?fbclid=IwAR3wU6MUnvs5MuRWcMQrMGXZOlRavL_c0BvKzloyj6nhpNdi0ePg1Erm9kg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvPGx8IPyFAOujCfAMXeT3k2TeNW366kre3Pt0yREjlLZfXw/viewform?fbclid=IwAR3wU6MUnvs5MuRWcMQrMGXZOlRavL_c0BvKzloyj6nhpNdi0ePg1Erm9kg
file:///C:/Users/b.perez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Arquivo/Vinicius/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/bperez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/bperez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/barba/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/bperez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/bperez/Desktop/museudocafe.org.br
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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 de São Paulo  
Assessoria de Imprensa  
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  
(11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br  
Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube 
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