
  Para saber outras atrações do fim de semana acesse o Portal www.turismosantos.com.br 
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Que tal vivenciar a cultura japonesa em um dia de shows, 

demonstrações culturais, exposições e oficinas de 

origami, mangá e shodô? E ainda saborear os pratos mais 

famosos da culinária japonesa como tempurá, yakissoba 

e manju? Então prepare-se porque este domingo está 

recheado de atrações no Bunkasai que a Associação 

Japonesa de Santos (R. Paraná, 129, Vila Mathias) 

promove das 10h às 18h. E ainda tem apresentação do 

taiko Grupo Kiendaiko, de São Bernardo (14h15), dos 

cantores Takeshi Nishimura e Ricardo Nakase (13h45) e de 

odori, dança típica japonesa. Entrada franca. 

 

estão no megashow O grande encontro do samba nesta sexta, 

ás 22h, no Mendes Convention (Av. Francisco Glicério, 205, 

Campo Granbde). Ingressos de R$ 80 a R$ 150 no 

 Destaques do Fim de Semana 
                                        8 a 10 de novembro 

Sows, exposições, debates e residências artísticas estão entre as atrações do 4º Valongo 

Festival Internacional da Imagem, que de sexta a domingo ocupa sete espaços do 

Centro Histórico, entre eles o Museu Pelé e a Garagem do Bonde (Largo Marquês de 

Monte Alegre). A programação gratuita,  composta por práticas diversas, visa criar um 

espaço com propósito de investigar a linguagem visual contemporânea e o sentido da 

imagem, abrindo espaço para experimentações, pesquisa e encontros. O festival 

internacional também será o local de parada da Linha Conheça Santos, city tour com 

monitoria de guia de turismo que parte às 10h e 14h da Ilha de Conveniência do 

Boqueirão(canteiro central da avenida da praia, próximo à Conselheiro Nébias). O 

passeio envolve também cerca de 40 locais turísticos, com passagem a R$ 15.  

 

Tem Valongo Festival Internacional da Imagem neste fim de semana 

E vem aí: 
dias 14 a 17/11 – Festival Geek  
dia 22/11 – Dado Villa Lobos & Bonfá 

dia 24/11 – Brasil Rxpo Quantic 
dia 29/11 – Ney Matogrosso 

dia 8/12 – Minha Vida em Marte (teatro) 

 

Orquidário faz 74 anos no sábado, com programação especial 

Família Tubarão e stand up 
comedy, atrações no Balneário 

O Orquidário Municipal (Pça. Washington s/nº), 

José Menino) completa 74 anos com muita festa 

neste sábado, às 14h. Vai ter apresentação de 

grupos de corais, roteiro guiado com o Clube de 

Monitores Mirins, brinquedos e distribuição de 

bolo, pipoca e algodão doce. O parque 

zoobotânico conta com cerca de 3.500 

orquídeas de 120 espécies, e aproximadamente 

500 animais de 70 espécies, muitos dos quais 

circulam livremente pelas alamedas, como 

pavões e cutias. O ingresso custa R$ 8, mas 

menores de 8 e maiores de 65 anos não pagam. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Disk Tour 
 

0800-173887 

 

Domingo tem Bunkasai na Associação Japonesa de Santos 

8ª Parada de Natal começa às 

19h30 na  avenida da praia 

19h30 

 
A Linha Conheça Santos 

faz parada, neste fim de 

semana, no Valongo 

Festival Internacional da 

Imagem, com instalações 

e atividades gratuitas em 

sete espaços do Centro 

Histórico 

Elymar Santos comemora 30 
anos de carreira no Coliseu   

Tem programa duplo, sábado, no 

Parque Balneário Hotel (Av. Ana 

Costa, 555, Gonzaga): às 15h, Família 

Tubarão e seus amigos, e, às 21h, La 

Piada de Papel, stand up  comedy. 

Ingressos de R$ 25 a R$ 60 no www. 

bilheteriaexpress.com.br 

 

 

 

Papai Noel é a atração principal da 

8ª Parada de Natal do Shopping 

Parque Balneário, que começa às 

19h30 de domingo, com saída da 

avenida da praia, em frente ao 

canal 1 – a chegada ao centro de 

compras está prevista para as 21h. 

Na sequência, ocorre a 

inauguração da decoração de 

Natal do shopping, que este ano 

homenageia os 50 anos da 

chegada do homem à Lua. Grátis. 

Canções de seu mais recente 

trabalho, que comemora os 30 anos 

de carreira, estão no show de Elymar 

Santos desta sexta, às 20h, no Teatro 

Coliseu (R. Amador Bueno, 237, 

Centro Histórico). Além de sucessos 

como ‘Taras e manias’ e 

‘Escancarando de vez’, o cantor faz 

releituras de vários clássicos da 

música brasileira. Ingressos de R$ 60 

a R$ 180 no www.ingressonanet.com 

no dia seguinte,  

http://www.turismosantos.com/
http://www.ingressonanet.com/

