
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para saber outras atrações do fim de semana acesse www.turismosantos.com e o aplicativo 

   

Dois eventos diferentes atraem a atenção neste fim de 

semana: O Coletivo – Feira de Criativos e o Festival do 

Bacon Vegano. Realizado sábado e domingo, das 14h às 

21h, no 3º andar da AABB (Associação Atlética do Banco 

do Brasil, Av. Ana Costa, 442, Gonzaga) O Coletivo reúne 

o pequeno produtor e oferece opçõe em moda, 

papelaria, cartonagem, decoração, visagismo e artes 

plásticas. Já as opções veganas em cosméticos, higiene, 

vestuário e acessórios, entre outros ítens, ocupam 

domingo, das 11h às 20h, o Clube AFC (Associação dos 

Funcionários da Cosipa, Rua Olintho Rodrigues Dantas, 80,  

Encruzilhada). Entrada livre para os dois eventos. 

 
 

 

 

 Destaques do Fim de Semana 
                                               3 a 5 de agosto 

Que tal conhecer as ruínas do Engenho de São Jorge dos Erasmos,  de 1534, responsável 

pela produção de rapadura, aguardente e pães de açúcar para exportação? E depois 

visitar o Jardim Botânico Chico Mendes, com cerca de 20 coleções botânicas e mais de 

300 espécies vegetais? É só embarcar na Linha Conheça Santos-Zona Noroeste, que sai 

domingo, às 10h, do Posto de Informações Turísticas (PIT) do Gonzaga (funciona no Posto 

de Salvamento 3, na orla). Com passagem a R$ 15 e 2h de duração, o passeio conta 

com guia de turismo destacando as atrações de todo o trajeto. É preciso fazer reserva, 

entre 9 e 9h45, pelo telefone 3284-4375 ou diretamente no PIT do Gonzaga, já que o 

micro-ônibus dispõe de apenas 23 lugares. Em caso de chuva, o roteiro não é realizado. 

 

Domingo tem linha Conheça Santos para a Zona Noroeste 
 

O espetáculo conquista o público 

com personagens como o 

patrulheiro espacial Buzz, xerife 

Woody, dinossauro Rex, Sr. Cabeça 

de Batata, camponesa Betty,   

soldadinhos de plásticos e Mickey 

Mouse. Domingo, às 16h, no Teatro 

Municipal Braz Cubas (Av. Pinheiro 

Machado, 48, Vila Mathias). 

Ingressos de R$ 30 a R$ 60 no site 

https://goo.gl/GwSfHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E vem aí: 
dia 10/8 – 14 Bis Acústico 

dia 18/8 – Revival 12 anos  

dia 24/8 – Luciana Mello 

dia 22/9 – Simone & Ivan Lins 

 

Em novo show, Nando Viana fala da surpresa de ser pai  

 

‘Amigo Estou Aqui’ traz o 

mundo de Toy Story ao teatro 

 

Um dos principais novos nomes do humor do País, 

o gaúcho Nando Viana apresenta sábado, às 

21h, o show ‘A vida não tá nem aí para teu 

planejamento’, no Teatro Municipal Braz Cubas  

(Av. Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias). 

São novas piadas e situações que retratam o 

momento atual de sua vida, que se resume a 

tatuagens, filhos e ursos pandas – ele soube que 

seria pai três meses antes do parto. Ingressos de  

R$ 20 a R$ 60 no site www.ingressonanet.com. 

 

 
 

 

 

 

Com 60 cantores, o Coral Zanzalá 

apresenta-se sábado, às 17h, na 

Pinacoteca Benedicto Calixto (Av. 

Bartolomeu de Gusmão, 15, 

Boqueirão). Aprecie também a 

beleza do casarão branco e a 

exposição de aquarelas de diversos 

artistas. Grátis. Vale ainda parada 

para um café no Bistrô Calixto. 

 

 Disk Tour 
 

0800-173887 

 

Dois eventos diferentes movimentam o final de semana 

Tem noite dos anos 80 no 

Cadillac Vintage Bar 

Afim de dançar? Então seu caminho 

é o Cadillac Vintage Bar (R. São 

Bento, 50, Centro Histórico), que 

sábado, às 22h, traz a Banda Reprise 

Inédita, garantia de pistas lotadas 

com os hits dos anos 1980. Ingresso a 

R$ 30, com desconto de R$10 

mediante o flyer presente no site 

cadillacvintagebar.com.  

  

 

 

 

 

A linha turística circula 

domingo e conta com  

visita monitorada ao 

Jardim Botânico e ao 

Engenho dos Erasmos  

Coral Zanzalá é a atração  

de sábado na Pinacoteca 

 

http://www.turismosantos.com/
https://goo.gl/GwSfHT
http://www.ingressonanet.com/

