
  Para saber outras atrações do fim de semana, acesse o Portal www.turismosantos.com.br 
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A primeira bailarina Oksana Bondareva, do Teatro 

Mikhaylovsky, e solistas do Bolshoi de Minsk e Mikhaylovsky 

são as grandes atrações do Ballet de São Petersburgo, que 

o Ballet Nacional da Rússia apresenta sábado, às 20h, no 

Teatro Municipal Braz Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48, 

Vila Mathias). No repertório,  trechos de ‘O lago dos cisnes’, 

‘Spartacus’ e ‘Carmem’, entre outros. Os solistas ensaiam 

10h por dia, seis dias por semana, e a quantidade de 

medalhas e prêmios que já receberam em competições 

internacionais formam um verdadeiro tesouro. Ingressos de 

R$ 100 a R$ 200 no www.ingressonanet.com. 

 

 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 

www.ingressonanet.com 

 Destaques do Fim de Semana 
                                         27 a 29 de setembro 

Importante atração histórica e turística da cidade, o Monte Serrat é a atração extra 

deste sábado e domingo da Linha Conheça Santos, que parte às 10h e às 14h da Ilha 

de Conveniência do Boqueirão (canteiro central da avenida da praia, próximo à 

Conselheiro Nébias). O micro-ônibus realiza passeio panorâmico por cerca de 40 

atrações locais e conta com monitoria de guia de turismo – a cada fim de semana,  há 

parada para visitar um local diferente. No Monte Serrat, os visitantes poderão embarcar  

no bonde que sobe pela encosta e conhecerão o antigo cassino, mirante e o Santuário 

de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira de Santos. A passagem custa R$ 15 e o 

ingresso no bondinho, R$ 20 (desconto válido para os passageiros da linha turística). 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Linha Conheça Santos tem parada para visitar o Monte Serrat 

E vem aí: 
dias 4 a 6/10 – Festival do Imigrante 

dia   5/10 – Roupa Nova 

dia  11/10 – Milton Nascimento 

dias 14 a 17/11 – Festival Geek  

 

 Tarrafa Literária segue até domingo com rodadas de conversa 

Considerado um dos mais importantes festivais 

do gênero no país, a 11ª Tarrafa Literária 

prossegue até domingo no Teatro Guarany (Pça. 

dos Andradas, 100, Centro Histórico), com 

descontraídas rodadas de conversa. Na sexta, às 

15h, tem Tarrafinha, com Contação de Histórias, 

seguindo-se Marina de Mello e Souza e Mariza de 

Carvalho Soares (17h), Preta Rara e Jarid Arraes 

(19h). No sábado, o bate-papo é com Contardo  

 

 

 Disk Tour 
 

0800-173887 

 

Ballet de São Petersburgo apresenta-se sábado no Municipal 

Cadillac Vintage Bar promove 

‘Nos embalos da saudade’  

 

As atrações do 

Monte Serrat estão 

no roteiro do city tour 

deste fim  de 

semana - os 

passageiros terão 

desconto especial 

no bondinho 

Aliança Francesa relembra o 
talento de Jacob  do Bandolim  

Piadas sobre  atualidades do Brasil e 

do mundo, além de improvisos e 

imitações de personalidades e 

personagens da tv, estão no show 

que o humorista Tom Cavalcante 

apresenta sábado, às 21h, no Teatro 

Coliseu (R. Amador Bueno, 237, 

Centro Histórico). Ingressos de R$ 35 

a R$ 70 no www.ingressodigital.com. 

 

 

 

O Cadillac Vintage Bar promove 

sábado, às 22h, ‘Nos embalos da 

saudade’, a festa da maior rádio de 

flashback do Brasil. Atrações: Dj Dan 

+ Personal dancers + banda Som 

Três (Rockabilly/Classic Rock) e 

discotagem com os locutores da 

rádio Saudade FM. E ainda duas 

pistas com música ao vivo, além de 

prêmios e surpresas. Rua São Bento, 

50 , Valongo. 

A irreverência e o humor de Tom 

Cavalcante no Teatro Coliseu 

Caligaris e Maria Lúcia Homem (15h), Barbara Gancia e Xico Sá (17h), Jé Oliveira e 

Selma Caetano (19h). Domingo, tem Pedro Mexia e Cássio Zanagtta (15h), Affonso 

Solano e Eduardo Spohr (17h), Clóvis de Barros Filho e Renato Janine (19h). Grátis. 

 

 

Os 50 anos da morte de Jacob do 

Bandolim serão lembrados nesta 

sexta, às 17h30, na Aliança Francesa 

(R. Rio Grande do Norte, 98, 

Pompeia), com show de Clara Snifer 

e músicos do Clube do Choro. No 

repertório, clássico do compositor, 

multi-instrumentista, radialista, pes-

quisador, a exemplo de ‘Noites 

cariiocas’, e ‘Doce de Coco’. Grátis. 

 

 

http://www.turismosantos.com/

