Café Santa Cruz
SOBRE

Descubra
0 Café Santa Cruz…
O Café Santa Cruz é uma referência, não só na Baixa, mas em toda a Cidade de Coimbra. Situado em plena Praça 8
de Maio, integra todos os roteiros internacionais e é ponto de passagem obrigatório para todos os que visitam a
cidade. Desde 1923, altura em que foi fundado, que alimenta a sua mística das 7h às 2h da manhã.
O edifício construído de raiz em 1530 para servir de igreja paroquial, conheceu outras funções após a sua
dessacralização: um armazém de ferragens, uma esquadra de polícia, armazém de canalizações e até uma estação
de bombeiros.
Após muita e demorada controvérsia acerca da instalação de um café-restaurante de estilo neo-manuelino, junto da
Igreja de Santa Cruz, tudo se resolve com a alteração do projeto da fachada da autoria do arquiteto Jaime Inácio dos
Santos.
Em termos formais, o edifício sofreu várias alterações desde a sua fundação, sendo a mais significativa em 1923,
quando foi adaptada às funções de Café-Restaurante.
O edifício está classificado desde Outubro de 1921 como Monumento Nacional.
Existimos para…
“A filosofia do Café Santa Cruz é preservar no seu espaço hábitos que são apenas visíveis em Cafés carismáticos,
onde folhear um jornal, ler um livro, conversar são rituais a preservar neste espaço onde as tertúlias acontecem de
um modo informal.
Com propostas que passam pela projeção de documentários, pela apresentação de contadores de histórias, de
lançamento de livros e de revistas, de música ao vivo, num espaço que se pretende de divulgação da cultura.”
Contactos
Praça 8 de Maio 3000-300 Coimbra
+351 239 833 617
Telefone:
geral@cafesantacruz.com
E-mail:
Website:

http://www.cafesantacruz.com

Caraterísticas e Serviços
Esplanada
Capacidade: 100
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Panorâmico

Horários e Reservas
Reserva:: reserva1
Encerra domingo segunda - sábado: 07h00 - 02h00

Pagamentos
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€)

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Outras Informações
Lançamos em Março de 2012 um doce regional sob a designação de "Crúzio". Juntamos também em anexo alguma
informação sobre o nosso doce. Para além da beleza arquitectónica do edificio e da história do próprio Café (celebra
90 anos no próximo mês de Maio).promovemos também espetáculos de Fado de Coimbra, lançamentos e
apresentações de livros e de CD's, tertúlias sob os mais diversos temas (associativismo, político, social, económico,
cultural, ....) e iniciamos recentemente uma parceria com jovens artesãos, sob a forma de feira de artesanato
Urbano, designada Mercado no Café.
Dispomos ainda de um espaço onde estão continuamente patente exposições das mais diversas artes - escultura,
fotografia ou pintura.
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