
  Para saber outras atrações do fim de semana acesse o Portal www.turismosantos.com.br 

 

 

Cem expositores de 10 países participam da  Art Mundi – 17º 

Feira Mundial de Artesanato, que até domingo ocupa o 

Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206,   

Campo Grande). Há trabalhos do Egito, África do Sul, Nigéria, 

Espanha, Itália, Senegal e ainda dos índios pataxós; oficinas de 

artesanato; danças típicas; gastronomia variada e espaço kids. 

Sexta e sábado das 15h às 22h e domingo, das 15h às 21h. 

Ingressos a R$ 12 (inteira) – grátis das 15h às 16h, na sexta. 

 
les 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 
     6 a 8 de setembro 

 

 

Tradição, história e sabores estão na rota da Linha Conheça Santos, que neste fim de 

semana faz parada para visitação ao Museu do Café - instalado na antiga Bolsa Oficial 

de Café, o prédio comemora 97 anos no sábado. O micro-ônibus parte às 10h e às 14h 

da Ilha de Conveniência (canteiro central da avenida da praia, próximo à Conselheiro 

Nébias). A passagem custa R$15 e não há necessidade de reserva antecipada – a 

entrada no museu é grátis nesse dia. No city tour panorâmico, com 2h de duração, estão 

40 atrações. Sábado, às 10h, o pesquisador Marc Storms fala sobre o trabalho de Adrien 

van Emelen, pintor e escultor responsável pelas estátuas da torre do prédio, que 

simbolizam etapas da cadeia produtiva do café: agricultura, comércio, indústria e 

navegantes. Já às 16h, a Orquestra de Violas Cultura Caipira, de Valinhos, apresenta, na 

Sala do Pregão, sucessos do gênero, destacando o Interior e o sertão do País. 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

City tour para no Museu do Café e comemora 97 anos do prédio 

Tem festa trekker neste domingo, 

para comemorar os 53 anos de 

Jornada nas Estrela, uma das séries 

de maior sucesso na tv. Gratuitas, as 

atividades do Star Trek Day serão 

realizadas das 13h às 17h30 na 

Pinacoteca Benedito Calixto 

(Avenida Bartolomeu de Gusmão, 

15, Boqueirão) e envolvem 

palestras, bate-papos, cosplay e  

espaço para as crianças. 

 

 

E vem aí: 
dia 14/9 – Sérgio Mallandro 

dia 20/9 – Capital Inicial e Jota Quest 

dia 21/9 – Paralamas do Sucesso e Frejat 

dia  5/10 - Roupa Nova  

dia 26/10 - Guilherme Arantes 

 

Logos Hope e porta-helicópteros abertos à visitação no fim de semana 

Sinfônica Municipal apresenta 
Clássicos do Rock no sábado   

Passeio diferente no fim de semana é conhecer o 

navio Logos Hope, a maior biblioteca flutuante do 

mundo, e o porta-helicópteros Atlântico, no cais da 

Marinha (Av. Perimetral). O Logos Hope tem mais de 5 

mil títulos de livros, vídeos, exposições e o Café 

Internacional. Ele permanecerá em Santos até o dia 

15 e está aberto à visitação sábado das 10h às 21h e 

domingo das 14h às 21h. Ingresso a R$ 5. Já o 

Atlântico, que parte na segunda, pode operar sete 

helicópteros em seu convoo e transportar 18 

aeronaves no hangar. Tem ainda capacidade para 

quatro lanchas de desembarque e para 800 militares. 

Aberto sábado e domingo, das 13h30 às 17h. Grátis. 

 

 

 

 

 Disk Tour 
 

0800-173887 

 

17ª Feira Mundial de Artesanato ocupa o Mendes Convention 
Sertanejos Zé Neto e Cristiano 

em show na Arena Santos 

 

Inaugurado nas 

comemorações do 

centenário da 

Independência, o 

prédio da antiga 

Bolsa Oficial de 

Café comemora 97 

anos neste sábado, 

com programação 

especial  

Tem comemoração dos 53 

anos de Jornada nas Estrelas 

Arranjos especiais para sucessos de 

Nirvana, Led Zeppelin, Queen, Deep 

Purple, Deep Purple, Guns ‘N’ Roses, 

Aerosmith, entre outros, integram o 

repertório do concerto Clássicos do 

Rock, sábado, às 17h, na Praça 

Mauá (Centro Histórico). Grátis.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Em cena desde 2011, Zé Neto e 

Cristiano são conhecidos como a 

‘dupla da pegada’. Entre os 

sucessos, ‘Notificação Preferida’, 

‘Largado às Traças’, ‘Estado 

Decadente’. Domingo, às 17h, na 

Arena Santos (Av. Rangel Pestana, 

184, Vila Matias). Convites de R$ 50 a 

R$ 2.500 no www.ingressonanet.com. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.turismosantos.com/

