
Santos, Arte e Cultura na Bolsa do Café 

Em 1986, o governo do Estado de São Paulo extinguiu a Bolsa Oficial de Café 

de Santos, cujo prédio foi usado para instituir o Museu do Café em 1998, para 

preservar a história do café no Brasil. O Museu do Café está situado no centro 

histórico de Santos, na rua XV de novembro, 95 e abre de terça a domingo das 

10 às 18h. 

O prédio construído e inaugurado em 1922 abriga uma cafeteria, que por sete 

anos foi considerada o melhor café da Baixada Santista. Também abriga 

exposições temáticas, uma mostra permanente sobre a História do Café no 

Brasil e sobre a produção do café (com fotos e objetos) e outra mostra sobre a 

arquitetura do prédio, que possui pinturas originais de Benedito Calixto (no 

térreo).  

O pintor, professor, historiador e ensaísta Benedito Calixto de Jesus nasceu em 

Conceição de Itanhaém (SP) em 1853 e faleceu em São Paulo em 1927. É um 

dos mais importantes pintores brasileiros oriundos da região. Jovem, transferiu-

se para Brotas, interior de São Paulo, onde adquire noções de pintura com o tio 

Joaquim Pedro de Jesus, ao auxiliá-lo na restauração de imagens sacras de 

uma igreja local. Calixto realiza a primeira individual em 1881, na sede do 

jornal Correio Paulistano, em São Paulo. Muda-se para Santos, trabalhando na 

decoração do teto do Theatro Guarany. Em 1883, viaja a Paris para estudar 

desenho e pintura e retorna ao Brasil no ano seguinte, trazendo uma câmera 

fotográfica, que passa a utilizar para elaborar suas composições. Reside em 

Santos e São Vicente, onde produz inúmeras marinhas, em que representa o 

litoral paulista. No começo do século XX, realiza diversos painéis de temas 

religiosos para igrejas na capital e interior de São Paulo, dentre elas a Catedral 

em Ribeirão Preto e Catanduva. Pinta vistas de antigos trechos das cidades de 

São Paulo, Santos e São Vicente para o Museu Paulista da Universidade de 

São Paulo (MP/USP) 

Ainda em Santos, em um belo sobrado branco situado na Avenida Bartolomeu 

de Gusmão, 15, no bairro do Embaré está instalada a Pinacoteca que leva seu 

nome, que tem rico acervo de obras de Benedito Calixto. Além da exposição de 

seu acervo, a Pinacoteca realiza exposições temporárias, possui um lindo 

espaço anexo onde são realizadas apresentações musicais nos finais de 

semana, ficando aberta de terça a domingo das 8 as 18 horas. 

 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo330/marinha
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao15512/museu-paulista-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao15512/museu-paulista-sao-paulo-sp


 

Pinacoteca Benedito Calixto em Santos 

 

 



 


