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 Museu do Café amplia expediente na temporada de cruzeiros 2022/2023 

O público poderá prestigiar espaços do palácio da antiga Bolsa Oficial de Café e exposições 
 

Para proporcionar mais oportunidades de passeio aos turistas que visitam Santos durante a temporada de 

cruzeiros, o Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São 

Paulo – ampliará o seu funcionamento, abrindo em determinadas segundas-feiras até abril de 2023. 

 

Dezembro 

Dia 26 
 
Janeiro 
Dias 2, 9, 16, 23 e 30 
 
Fevereiro 
Dias 6 e 13 

 
Março 

Dias 6, 13, 20 e 27 
 

Abril 
Dias 3 e 10 
 
Entre as atrações, o MC conta com a exposição de longa duração Café, patrimônio cultural do Brasil: ciência, 

história e arte e as mostras temporárias Mundo em rede: as telecomunicações e o café, a ser encerrada em 12 

de fevereiro, e O feminino no café, 1870-1930, prevista para permanecer em cartaz até março. 

 
Fim de ano 

Por conta do Natal e do Ano-Novo, o Museu estará fechado em 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. 
 

 
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 

http://www.museudocafe.org.br/
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 Joanna Flora | j.flora@museudocafe.org.br | (13) 98112-8691 

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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