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 Aniversário de Santos será comemorado com visita virtual à obra de Benedicto Calixto e 

apresentação musical no Museu do Café 
 

Equipamento santista, prestes a se tornar centenário, também oferecerá entrada gratuita 

 
O aniversário da cidade de Santos será celebrado em 26 de janeiro, e, no Museu do Café (MC) – instituição da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo –, esse momento histórico contará com uma 
ampla programação presencial e on-line. Na data da homenagem, haverá experiência imersiva com uma obra 
de arte de Benedicto Calixto, apresentação musical e condição especial de visita. 
 
No âmbito digital, a comemoração se dará por meio do lançamento do vídeo “Visita virtual à tela da Fundação 
de Santos”, um filme feito a partir da técnica de imersão 360°, que levará o público a um passeio no quadro 
“Fundação da Villa de Santos – 1545”. A obra foi pintada por Calixto, embasada em documentos e registros 
históricos, visando apresentar o momento de elevação do povoado de Santos à categoria de vila.  
 
Desenvolvida pela produtora santista Release Eletrônico em parceria com o MC, a animação gráfica em 3D 
retrata a arquitetura da época, o vestuário das pessoas representadas, a distribuição das cores e a textura das 
pinceladas, recriando o período histórico com base em pesquisas sobre a linguagem artística, documental e de 
costumes. Foi uma das vencedoras do Edital 15/2019 do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, recebendo a segunda melhor nota entre os projetos de 
Economia Criativa em todo o território paulista. 
 
O público interessado em assistir ao vídeo deve acessar o canal do MC no YouTube, a partir das 10h, na 
quarta-feira (26). Ele também estará disponível no endereço youtube.com/historia360. É recomendado usar 
fones de ouvido para melhor aproveitamento da experiência.  
 
No período da tarde, a diversão ficará por conta de uma apresentação musical. O edifício da antiga Bolsa 
Oficial de Café será palco para o Quarteto de Cordas Martins Fontes, que encantará os visitantes com um 
repertório especial às 16h. O show é aberto para todos, sem custo. 
 
Ainda, na ocasião, o Museu oferecerá entrada gratuita nas áreas expositivas, que, atualmente, são compostas 
de três mostras: “Café, patrimônio cultural do Brasil: ciência, história e arte”, “Mundo em rede: as 
telecomunicações e o café” e “O Feminino no Café, 1870-1930”. O funcionamento da bilheteria, para a 
retirada do ingresso isento, ocorrerá das 9h às 17h. 
 
É necessário apresentar o comprovante de vacinação da covid-19, virtual ou físico, para realizar a visita ao 
equipamento e à Cafeteria, assim como para participar de programações culturais, atividades educativas, 
cursos e outras ações da instituição. 
 
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 8 e 16 
anos, professores da rede particular de ensino e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos 

https://www.youtube.com/museudocafe
https://www.youtube.com/historia360
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 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 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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