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 Museu do Café promoverá 5ª edição da feira temática Mercado Coffee 

Evento acontecerá no Dia Internacional do Café, 1º de outubro (sábado), e contará com diversas marcas de 
cafés especiais, produtos à base do grão e atividades interativas 

 
Neste mês, os coffee lovers da região poderão comemorar o Dia Internacional do Café em grande estilo. O 
Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – receberá 
a nova edição do Mercado Coffee, feira de produtos temáticos, que reunirá diversas marcas do universo 
cafeeiro. Na ocasião, o público terá a oportunidade de conhecer várias opções de grãos gourmet, métodos de 
preparo e até de experimentar massagem com produtos de café. O evento acontecerá no dia 1º de outubro 
(sábado), das 11h às 19h, e terá agenda especial, que inclui apresentações musicais, atração infantil e oficinas 
gratuitas. 
 
Quem for visitar o MC na data se deparará com diversos itens e artigos inusitados, todos atrelados ao grão do 
café, como bijuterias produzidas com cápsulas, manteiga, pão e cerveja de café. Este ano, participam da atração: 
100% Café, ABICS, Academia do Barista, Bendito Café, Brownie Lovers 013, Cachaça Artesanal de Café do 
Mestre, Café Supreme, Cafeteria do Museu, Casa Baldoni, Cerveja Pós-DOC, Cesta Básica Artesanal, Crepe 
Mania, Estiva Cervejaria, Grandpa Joel´s Coffee, GURIA FAZENDO Arte, La Maga Empanadas Argentinas, Loja do 
Museu do Café, Madalena Brigadeiros, Natural Soap Anemone , Nude, Pipoque- se, Porto Gelato, Rei do Café, 
Soniarte Criações, Souvenir de Santos , Sweet Macaron, Tia Ada.  
 
Além de várias opções de barracas, distribuídas no Boulevard em frente ao Museu, os visitantes terão a 
oportunidade de apreciar performances artísticas, oficinas temáticas, workshops e outras atrações, como a 
massagem com produtos de café, disponível das 11h às 18h. Complementando o cenário, como trilha sonora, a 
feira contará com algumas apresentações de música ao vivo: às 14h, Patrícia Diegues e Maurício Martins se 
apresentarão; às 16h, o grupo Zigzaguiá, voltado para o público infantil, encenará o show “Música para Brincar”; 
às 17h30 será a vez de Tite Franco compartilhar voz e violão com o público do MC.   
 
Os coffee lovers também poderão participar de outras atividades interativas, como a palestra “O turismo de 
experiência no segmento da cafeicultura”, seguida de uma degustação de cafés especiais, com Rogério Leite da 
Casa Baldoni, às 14h. Para aqueles que gostam de experimentar a bebida com outras iguarias, como a cerveja, 
às 15h30 acontecerá o “Workchope” de cervejas com café, com Francisco Carvalho e Luciana Guimarães, da 
Cerveja Pós-Doc. O público poderá se deliciar, ainda, com o “Coffee in Good Spirits”, uma releitura cafeinada 
com infusão da Mantiqueira de drinks consagrados, com Grandpa Joel´s Coffee & Lassaleti London dry Gin, às 
17h. 
 
O Mercado Coffee é promovido com o apoio da Prefeitura Municipal de Santos e patrocínio do Sebrae. A 
visitação aos espaços expositivos do MC será gratuita na ocasião (9h às 18h, com bilheteria encerrando às 17h), 
e as senhas das atividades serão distribuídas na bilheteria do Museu 30 minutos antes de cada ação. 
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Serviço 
5ª edição da feira temática Mercado Coffee 

Data: 1º de outubro 
Horário: das 11h às 19h 
Local: Museu do Café 
 
Museu do Café 
Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria 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 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
www.museudocafe.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação 
Beatriz Milanez | b.milanez@museudocafe.org.br  
Thâmara Malfatti | t.malfatti@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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