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 Cerimônia de entrega das fachadas recuperadas integrará programação dos 99 anos do 

edifício da antiga Bolsa Oficial de Café 
 

Evento terá a presença do Secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão 
 
Ainda em comemoração aos 99 anos do edifício da antiga Bolsa Oficial de Café, celebrado em 7 de setembro, 
o Museu do Café – da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – realizará uma 
cerimônia especial de entrega da fachada após a conclusão das obras de conservação e manutenção que 
tiveram início há um ano. O evento está marcado para o próximo dia 14, às 11h, e também contará com a 
inauguração do novo auditório da instituição. 
 
Na ocasião, o Secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, visitará o Palácio do 
Café para conhecer as instalações e exposições atualmente em cartaz no Museu. Em seu percurso, terá a 
oportunidade de passar pelo o auditório, uma novidade que agregará ainda mais valor ao patrimônio, 
ampliando o leque das programações culturais e possibilitando o crescimento da captação de recursos por 
meio de locações.  
 
Para marcar o momento, o coral do Grupo Tirolli ficará responsável por uma apresentação musical na varanda 
do prédio, um dos muitos locais contemplados nas intervenções. 
 
AS OBRAS 
Os serviços de recuperação foram aprovados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) e 
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos (Condepasa) – órgãos pelos quais o edifício é protegido. 
O investimento total foi de R$ 2.868.690,23, com recursos provenientes do Ministério Público do Estado de 
São Paulo e da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.  
 
As intervenções ocorreram por meio da empresa Estúdio Sarasá Conservação e Restauração, selecionada por 
meio de chamamento público, e contemplaram todas as fachadas do edifício (Ruas XV de Novembro, Frei 
Gaspar e Tuiuti), além da Torre do Relógio.  
 
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  
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751  
Caroline Nóbrega / Mariana Faro / Barbara Perez 
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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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