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ATRAÇÃO AVISOS IMPORTANTES 

Linha 
Turística 
do Bonde 

TEMPORADA DE JULHO/2019: 
 

LINHA TURÍSTICA DO BONDE (saídas da Estação do Valongo) 
- Terça e quarta: 1 Bonde Tradicional saindo a cada 40 minutos das 11h às 17h; 

- Quinta e sexta: 1 Bonde Tradicional saindo a cada 40 minutos das 10h20 às 17h. 
Bonde Café saindo a cada hora das 13h50 às 16h50. 

 
- Sábado: 1 Bonde Tradicional saindo a cada 40 minutos das 10h20 às 17h. 

Bonde Café saindo a cada hora das 12h50 às 16h50. 
 

- Domingo: 1 Bonde Tradicional saindo a cada 40 minutos das 11h às 17h. 
 ****************************** 
****************************** 

As RESERVAS para os passeios de bonde devem ser feitas via Sistur: 
- Escolas, ONGs, agências de turismo receptivo, entidades e grupos, interessados em passeios na Linha Turística do 
Bonde, podem fazer reservas de lugar no Sistema de Gerenciamento de Turismo - SISTUR, no 
endereço https://egov1.santos.sp.gov.br/turismo. 
- As reservas para o Bonde Tradicional e para o Bonde Café já podem ser feitos para passeios a partir de 6 de 
agosto 

- Para o Bonde Tradicional, os grupos interessados em efetuar reservas têm à disposição roteiros de terça 
a sexta, das 10h às 16h, e ainda aos sábados, das 10h30 às 15h30, sempre com saída a cada 60 minutos. Para 
o Bonde Café, apenas às quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, respeitando o intervalo de 60 minutos para cada 
partida. 
- Atualmente, o ingresso custa R$ 7,00, com isenção para crianças de até 5 anos (desde que no colo), e guias de 
turismo em monitoria de grupo. Maiores de 60 anos, professores e estudantes pagam meia. 
Observações: 
- A tarifa para o passeio de bonde poderá ser reajustada, conforme o Decreto nº. 7.842 de 17 de agosto de 2017. 
- O pagamento deverá ser feito apenas em dinheiro. 
- A SESETUR está temporariamente no administrativo do Museu Pelé e no telefone 3223-9779. 

****************************** 
Características: 
Bonde Tradicional - Passeio cultural, com guia de turismo abordando a história de Santos. 
Bonde Café - Passeio cultural, com guia de turismo abordando a história de Santos, com direito a uma degustação 
de café tipo exportação no interior do veículo. 
Local: Largo Marquês de Monte Alegre, s/nº, Valongo. A bilheteria fica no Museu Pelé, junto ao balcão de 
informações. 
Ingressos: 
• Inteira: R$ 7 
• Meia: Estudantes, professores, crianças de 6 a 12 anos e pessoas maiores de 60 anos. 
• Isentos: Crianças até 5 anos, guias de turismo a trabalho (acompanhados de grupo) e para viagens 

previamente agendadas. 
 

Linha  
Conheça 
Santos 

- 11 a 13/7 (quinta a sábado): Parada para visita à Memorial Necrópole Ecumênica. 
Saídas às 10h e às 14h da ILHA DE CONVENIÊNCIA (na orla da praia próximo a Av. Conselheiro Nébias).  
- 14 (domingo): não haverá devido às interdições da Cãominhada. 

****************************** 
Funcionamento (JULHO):  
- Quinta a domingo, feriados e pontos facultativos: 1 microônibus saindo às 10h e às 14h da Ilha de 
Conveniência, (Praia do Boqueirão, próximo à Av. Conselheiro Nébias). 
Ingressos: R$ 15. A venda de ingressos é feita com o motorista, no interior do veículo, cerca de 15 minutos antes 
da partida. 
Características: Passeio panorâmico, com guia de turismo abordando a história de Santos, que inclui 1 local de 
visitação.  

Linha  
Conheça 
a Zona  

Noroeste 

Data (domingo) - Julho: NÃO OCORRE 
Funcionamento: O roteiro na Zona Noroeste compreende visita às Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos e ao 
Jardim Botânico Chico Mendes, onde ocorre a feira de orgânicos. As reservas são feitas por e-mail 
(sesetur@santos.sp.gov.br) até às 18h de sexta-feira (X/X) OU presencialmente, a partir das 9h no dia 
X/X na Ilha de Conveniência (Praia do Boqueirão, próximo à Av. Conselheiro Nébias). Saída às 10h, da Ilha de 
Conveniência. O passeio tem aproximadamente 2h30 e custa R$ 15. Em caso de chuva, o passeio pode ser 
cancelado. 

Linha  
Conheça 
Morros 

Data (sábado) – Julho: NÃO OCORRE 
Funcionamento: Roteiro no Morro do São Bento e no Morro da Nova Cintra. As reservas são feitas por e-mail 
(sesetur@santos.sp.gov.br) até às 18h de sexta-feira (X/X) OU presencialmente, a partir das 13h no dia 
X/X na Ilha de Conveniência (Praia do Boqueirão, próximo à Av. Conselheiro Nébias). Saída às 15h da Ilha de 
Conveniência. O passeio tem aproximadamente 2h30 e custa R$ 15. Em caso de chuva, o passeio pode ser 
cancelado. 

Postos 
Voluntários 

de 
Informações 

Turísticas 
(Povits) –  

Cinco bancas de jornal do Gonzaga atuam como posto de turismo 
      Tendo em vista o início das obras de reforma e adaptação do Posto de Salvamento 3, o Posto de Informações 
Turísticas (PIT) do Gonzaga foi desativado na última quarta-feira (15/5). O serviço será suprido por cinco bancas de 
jornal do bairro, cujos proprietários e funcionários foram qualificados pela Setur (Secretaria de Turismo) para que as 
unidades funcionem como Postos Voluntários de Informações Turísticas (Povits). 
        As bancas já contam com material informativo para fornecer aos visitantes e são abastecidas regularmente, de 
acordo com a demana. Desde março de 2017, o PIT do Gonzaga funcionava no Posto de Salvamento 3. 
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        Funcionam como Povits, as seguintes bancas do Gonzaga: R. Alagoas, em frente no nº 69 (diariamente, 8h às 
18h); R. Jorge Tibiriçá, em frente ao nº 33 (segunda a sexta, 6h30 às 17h; sábado, 6h30 às 15h); R. Tolentino 
Filgueiras, em frente ao nº 100 (segunda a sábado, 7h às 19h); Av. Marechal Deodoro, em frente ao número 13 
(segunda a sábado, 7h às 21h; domingo, 8h às 16h), e Av. Floriano Peixoto, em frente ao nº 145 (segunda a sábado, 
7h às 19h). 
 
POSTO 3 – O Posto de Salvamento 3 será reformada e adaptada para abrigar a primeira escola pública inclusiva de 
surf, voltada a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
        Os trabalhos ficarão a cargo de Blessing Universal, Construção e Montagem Industrial, vencedora da tomada de 
preços, e têm prazo estimado de seis meses para conclusão. As obras envolverão 189,82m² e incluem a criação de 
salas de reuniões, professores, funcional e para guarda de material esportivo (pranchas de surf), com 30 suportes, 
além de refeitório e dois ambientes para troca de roupa. 
         O acesso será por meio de rampas e haverá adequação em piso tátil. A intervenção será executada com 
recursos de convênio com o Governo do Estado. As atividades da escola inclusiva se somarão à Escola Radical de 
Surf, a primeira gratuita dessa modalidade, no mundo, criada em 1991, que funciona no Posto de Salvamento 2. 

Memorial 
das 

Conquistas 
Santos FC 

Bilheteria: Terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. 
- Em dias de jogos e eventos na Vila Belmiro, a programação está sujeita a alteração. 
- Durante a alta temporada (dezembro a fevereiro), o museu fica aberto todos os dias. 
 
Visita monitorada* (museu + camarotes térreos + sala de imprensa + vestiário + laterais do campo): R$ 
40 (inteira) e R$ 20 (meia) 
Visita simples* (museu): R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) 
*DAS 10h ÀS 17h A CADA HORA CHEIA. 
 
- Grupos, Empresas, Agências e Escolas pagam meia entrada nas visitas. A meia entrada é garantida a estudantes, 
professores, crianças de 7 a 17 anos, aposentados acima de 60 anos e sócios. É obrigatória a apresentação de 
documento com foto. 
- Crianças até 6 anos têm entrada gratuita, sendo obrigatória a apresentação de documento. 

Museu 
Pelé 

Funcionamento normal: Terça a domingo, das 10h às 18h (bilheteria fecha às 17h) 
Ingressos (Decreto nº 7395, de 13 de março de 2016):  
• Inteira: R$ 10. Aos domingos, a entrada custa R$ 5 para todos os visitantes. 
• Meia: Estudantes em geral, professores da rede pública e privada de ensino, pessoas com deficiência e pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos. Domingos, meia entrada para todos os pagantes. 
• Isentos: Crianças com idade igual ou inferior a 10 anos (acompanhadas dos pais ou responsáveis) e estudantes 

da rede pública (fundamental e médio).  
Endereço: Largo Marquês de Monte Alegre, 01, Valongo - Centro Histórico. 
Tel.: (55 13) 3233-9670     Site: https://www.facebook.com/MuseuPele 

Escunas 

Embarque: Ponte Edgard Perdigão (Ponta da Praia) 
Bilhete: R$ 40 (adultos) e R$ 20 (crianças de 4 a 10 anos e maiores de 65 anos) 
• Genesis: (13) 3567-2070 - www.passeiodeescuna.com  
• Turismo no Mar: (13) 9721-1200 - www.turismonomar.net 
• Bravotur: (13) 3227-6933 - www.bravotur.com.br 

Aquário 
e 

Orquidário 

Ingressos (Decreto nº 7.785, de 22 de junho de 2017): 
• Inteira: R$ 8 
• Meia: Estudantes regularmente matriculados de qualquer nível de ensino, mediante a apresentação da Carteira de 

Identificação Estudantil (CIE), emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional 
dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas entidades estaduais e 
municipais filiadas àquelas, pelos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e pelos Centros e Diretórios 
Acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada ano, conforme modelo único nacionalmente padronizado e 
publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais antes referidas e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), com certificação digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% (cinquenta 
por cento) de características locais, nos termos da Lei Federal nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013; Também 
pagam meia entrada crianças maiores de 08 (oito) anos e que tenham até 12 (doze) anos; e pessoas de 60 a 64 
anos. 

• Isentos: Estudantes de escolas públicas ou de entidades filantrópicas, além dos respectivos professores e 

acompanhantes, em visitas previamente agendadas e limitadas de acordo com a logística do Aquário e Orquidário; 
pessoas com deficiência e seu acompanhante, quando necessário; habilitados à função de guia de turismo perante 
a EMBRATUR; pessoas atendidas por associações de assistência social, declaradas de utilidade pública, e serviços 
públicos de recuperação nas áreas de saúde e social, bem como seus acompanhantes, em visitas previamente 
agendadas e limitadas de acordo com a logística do Aquário e Orquidário; menores de 8 (oito) anos e maiores de 
65 (sessenta e cinco) anos. 

• Ingressos 'COMBO' (aquisição simultânea de bilhetes para Aquário e Orquidário): Podem ser adquiridos em 
ambos os parques, pelo valor de R$12 e possuem validade de 30 dias para utilização. Lembrando que, caso haja 
não pagantes na família, é necessário passar pela bilheteria para retirada dos ingressos de isento. 

Funcionamento: Orquidário - Terça a domingo e feriados - das 9h às 18h (bilheteria fecha às 17h)  
                            Aquário - Terça a sexta, das 9h às 18h (bilheteria fecha às 17h30) / Sábado, domingo e feriados, 
das 9h às 20h (bilheteria fecha às 19h30). 
OBS.: Adquirindo 1 ingresso p/ visitar o Aquário, o visitante ganha 50% de desconto no ingresso p/ o Monte Serrat. 

Museu  
do Café 

Funcionamento: Terça a sábado, das 9h às 17h. Domingos das 10h às 17h. 
(A cafeteria tem entrada gratuita e funciona de segunda a sábado das 9h às 18h e domingos das 10h às 18h). 
Ingressos: 
• Inteira: R$ 10 
• Meia: Estudantes, funcionários da rede pública do Estado de São Paulo e terceira idade. 
• Isentos: Aos sábados a entrada é gratuita para todos os visitantes. 



5 

Monte Serrat 

São quatro minutos de passeio, subindo de bondinho os 147 metros da encosta do Monte Serrat rumo ao topo, onde 
estão o antigo cassino e o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira de Santos, construído há mais de 
400 anos. Para completar, uma escadaria com 402 degraus e 14 nichos reproduzindo cenas da Via Sacra, inaugurados 
entre 1939 e 1941, e uma linda vista de 360 graus da cidade. 
Funcionamento: De segunda a domingo, das 8h às 20h - com partidas a cada 20 minutos aos sábados, domingos e 
feriados e a cada 30 minutos durante a semana. A Cafeteria do Monte Serrat de segunda a domingo, das 9h às 19h. 
O Antigo Cassino funciona de segunda a domingo, das 8h às 20h. O Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, de 
segunda a domingo, das 9h às 17h45. 
Valor: Passagem ida/volta - R$ 42. Meia passagem ida/volta para idosos. Grátis para crianças até 8 anos, desde que 
acompanhadas de um adulto pagante. Grupos (a partir de 10 pessoas) têm direito a desconto especial quando 
agendados com antecedência pelo e-mail agendamento@monteserrat.com.br.  
OBS1.: Apresentando o ingresso da Linha Turística do Bonde, visitantes que pagam inteira têm 50% de desconto no 
passeio do Monte Serrat. 
OBS2.: Adquirindo 1 ingresso p/ visitar o Aquário, o visitante ganha 50% de desconto no ingresso p/ o Monte Serrat. 

Museu 
de Pesca 

Valor: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia) 
Funcinamento: Funciona de quarta a domingo, das 10h às 18h. Grupos e visitas escolares devem ser agendados 
exclusivamente pelo telefone, de segunda a sexta, das 10h às 17h. Tel.: (55 13) 3261-5260. Endereço: Av. 
Bartolomeu de Gusmão 192 - Ponta da Praia. Site: www.pesca.sp.gov.br. 

Pantheon 
dos 

Andradas 
  Funcionamento: A visitação gratuita ocorre de terça a domingo, das 11h às 17h.  

Palácio 
Saturnino de 

Brito 

O acervo Saturnino de Brito reabriu na terça-feira (18/6), e prossegue neste feriado também (de 18/6 à 22/6).  
Nas semanas decorrentes, funciona de terça a sábado normalmente.   
Funcionamento: De terça a sexta, das 11h às 17h. Sábado, das 11h às 16h . 

Fonte 
Nove de 

Julho 

Às 9h, 12h, 15h, 18h e 21h começa o acionamento de água da fonte com 15 minutos de duração. 
Local: Praça das Bandeiras - Gonzaga 

Museu Marí-
timo e Mu-
seu do Mar 

Valor: R$ 30 (para visitar os dois museus) 
Horário: Abertos de quarta a segunda, das 9h às 18h. Todos os dias durante o período de férias. 
Local: Museu Marítimo (Av. Governador Fernando Costa, 343 – Ponta da Praia) – Site: www.museumaritimo.com.br 
           Museu do Mar (Rua República do Equador, 81 - Ponta da Praia) – Site: www.museudomar.com.br 
Tel.: (55 13) 3261-4808 

Hemeroteca 
Roldão Men-

des Rosa 

Localizada no piso térreo do Centro de Cultura Patrícia Galvão (Av. Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias), a 
Hemeroteca possui mais de 30 mil exemplares de revistas, 72 mil jornais, 3 mil informativos e 10 mil Diários Oficiais 
para consulta, o local abre de segunda a sexta, das 8h às 18h, e nos sábados, das 8h às 13h. Mais informações pelo 
tel. 3226-8000. 

Feijoada 
no Centro 
Histórico 

Feira de artes, artesanato e antiguidades e exposição de carros antigos na Praça Mauá; restaurantes servindo o que 
já é tradicional em Santos: feijoada (preços variados em cada estabelecimento). Alguns restaurantes oferecem 
música ao vivo.  
Horário: Sábados, das 11h às 17h   /  Tel.: (55 13) 3201-8000 
Restaurantes participantes: Allegra Café, Bodegaia, Boteco do Café, Downtown, Florença, Jamblan, Largo do Café, 
Mauá, Porto Brasil e Tasca do Porto. 

 

CARDÁPIO: Estação Bistrô Restaurante-Escola 
 
Sugestão do Chef - R$ 32,90 (Prato do dia + sobremesa do dia + bebida - água com ou sem gás ou limonada ou chá da casa) 

Brasileirinho – R$ 32,90 (Prato do dia + sobremesa do dia + bebida - água com ou sem gás ou limonada ou chá da casa) 
 

13/07 – SÁBADO 
Cardápio fixo do Restaurante. 
 
16/07 – TERÇA 
Sugestão do Chef: Isca de frango à milanesa com maionese aioli, ratatouille e arroz branco ou integral. 
Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja 
 
17/07 – QUARTA 
Sugestão do Chef: Filé de coxa com sobrecoxa, creme de cebola, batata corada e arroz branco ou integral. 
Brasileirinho: Moqueca. 
  
18/07 – QUINTA 
Sugestão do Chef: Picadinho à carioca (cebola, cenoura, bacon, shoyu, salsão), arroz branco e purê aligot. 
Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja. 
  
19/07 – SEXTA 
Sugestão do Chef: Peixe frito, chips de batata e arroz cremoso de azeitona preta. 
Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja. 
  
20/07 – SÁBADO 
Cardápio fixo do Restaurante. 
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Restaurante-escola Estação Bistrô  
Horário: Terça a sexta, das 11h45 às 15h; sábado, das 12h às 15h 
Valor: Cardápio especial - R$ 32,90 (Prato do dia + sobremesa + bebida) 
Escolha de cardápio/Reservas: O Restaurante-Escola Estação Bistrô oferece a possibilidade de 
escolha do cardápio, caso a reserva seja feita com pelo menos 15 dias de antecedência. As reservas 
para almoço serão aceitas entre terça e sexta, limitadas a 40 lugares, por telefone, em horário 
comercial. 
Tel.: (55 13) 3219-3494 
Site: http://www.estacaobistro.com.br 
Endereço: Largo Marquês de Monte Alegre, 02 - Valongo - Centro Histórico 

 
 
 

DANÇA 
 
 
12/7/19 
Protocolo Elefante 
O espetáculo, do Grupo Cena11 propõe uma metáfora de separação e exílio a partir da ação de afastamento e de isolamento do 
elefante na iminência de sua morte. Uma investigação sobre o modo como as pessoas, os comportamentos, as línguas, os afe-
tos, os objetos e as relações interpessoais são afetadas quando nos afastamos do contexto ao qual já estamos familiarizados. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 6 a R$ 20. Venda limitada a 6 ingressos por pessoa. 
Classificação: 16 anos 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/196549_PROTOCOLO+ELEFANTE 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida) 
 
16/7/19 
Show Dançando com o Coração 
Academias de dança de Santos, São Vicente e Praia Grande se uniram sob a curadoria da coreógrafa Janaína Marlene, da Cria 
Criou Companhia de Artes, para realizar um espetáculo de dança em prol da Ação do coração 2019.  
Horário: 19h30 
Valor: 2kg de alimentos não perecíveis. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente nas oficinas de confecção de 
corações 
Classificação: Livre 
Site: www.acaodocoracao.org.br  
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 
 

ESPORTE 
 
13 e 14/7/19 
Campeonato Brasileiro de Powerlifting 
Evento de Powerlifting, nas categorias Agachamento, Supino e Levantamento Terra. Realização: GPC Brasil – Global Powerlifting 
Committee. 
Horário: 8h às 21h 
Valor: Gratuito para assistir 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/2260688367342179 
Local: Centro Esportivo e Recreativo Rebouças – Ginásio (Praça Eng. José Rebouças, s/nº – Ponta da Praia) 
 
28/7/19 
Circuito Dragon Jiu-Jitsu Open 3ª etapa 
Participam as categorias do Pré Mirim ao Master. Em cada etapa, serão premiadas com troféu as três equipes com maior pontua-
ção. No final do circuito, serão premiados com troféu os primeiros lugares de cada faixa nas categorias Juvenil, Adulto e Master 
Masculino e Feminino. As medalhas de cada etapa formarão uma Grande Medalha com um Dragão. 

Horário: 8h às 18h 
Valor: Gratuito para assistir 
Classificação: Livre 
Site: https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p0995-circuito-dragon-jiu-jitsu-open-3-etapa/ 
Local: Ginásio Rebouças (Praça Eng. José Rebouças, s/nº - Ponta da Praia) 
 
3 e 4/8/19 
9º Aberto de Beach Tennis 
Horário: 20h 
Valor: R$50 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3233-2797 
Site: https://www.facebook.com/caminos.de.espana/photos/pcb.2359349987490890/2359349887490900/?type=3&theater 
Local: Centro Espanhol (Av. Ana Costa, 286) 
 
18/8/19 
34ª Campeonato Santista de Pedestrianismo – 2ª etapa 

https://www.sescsp.org.br/programacao/196549_PROTOCOLO+ELEFANTE
http://www.acaodocoracao.org.br/
https://www.facebook.com/events/2260688367342179
https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p0995-circuito-dragon-jiu-jitsu-open-3-etapa/
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Evento promovido pela Prefeitura de Santos, organizado e coordenado pela Secretaria de Esportes – SEMES. O campeonato é 
composto por 5 (cinco) provas (corridas de rua) a serem realizadas durante o ano de 2019, com atribuição e soma de pontos aos 
mais bem classificados de cada etapa. Após a apuração do resultado final, serão conhecidos os melhore atletas do ano. O 
Campeonato Santista de Pedestrianismo tem por objetivo difundir a prática da modalidade, revelar novos valores da região e 
estimular a prática da atividade física - de forma contínua - em pessoas de várias idades e segmentos sociais. 

Etapas: 
1ª etapa – 16 de junho – Largada na Praça Eng. José Rebouças, s/nº – Ponta da Praia 
2ª etapa – 18 de agosto – Largada no Sambódromo – Zona Noroeste 
3ª etapa – 29 de setembro – Largada na Praça das Bandeiras - Gonzaga 
4ª etapa – 27 de outubro – Largada no SESC - Aparecida 
5ª etapa – 24 de novembro – Largada no 6o BPMI (percurso a confirmar) 

Horário: 8h (largada) 
Valor: Gratuito para assistir 
Tel.: (55 13) 3269-8080, ramais 8016/8038 - SEMES 
E-mail: seoc-semes@santos.sp.gov.br 
Site: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeVhIarzQPXnPgAaFHGigiqUAPZHLcl 
 

 

Academias ao ar livre 
Horário: 7h30 às 11h 
Inscrições: Devem ser feitas no Centro Comunitário Castelo Branco (Rua Vergueiro Steidel, 243). Para se 
inscrever é necessário 02 fotos 3x4, cópia e original do RG e CPF, comprovante de residência e atestado 
médico. 
Unidades: 1) Praça das Palmeiras (Caruara), 2) Lagoa da Saudade (Morro da Nova Cintra), 3) Quadra 

Milton Ruiz (Morro São Bento), 4) Praça Francisco Prestes Maia (São Jorge), 5) Praça Bezerra de Menezes 
(José Menino), 6) Praça Altino Arantes (Castelo), 7) Quadra Adalberto Mariani (Embaré). 

 

 

Praia Acessível - Cadeiras adaptadas 
São disponibilizadas cadeiras de rodas tipo anfíbias, e os participantes contam com o apoio de 
fisioterapeutas e auxiliares. Em média, o banho de mar dura 30 minutos. 
Horário: 10h às 16h, aos Sábados e Domingos. 
Valor: Gratuito 
Inscrições: Para participar, basta preencher a ficha no local e assinar termo de responsabilidade de 
uso do equipamento. Instituições que trabalham com grupos de pessoas com deficiência ou idosos 
podem agendar o uso das cadeiras pelo e-mail codep@santos.sp.gov.br. É preciso informar o nome da 
instituição, quantidade de participantes, presença de profissional de apoio, dia e hora do passeio. 

Tel.: (55 13) 3202-1911 / E-mail: codep@santos.sp.gov.br 
Locais: Praia do Boqueirão, próximo ao canal 3 

 
Lian Gong: Arte corporal chinesa 
Programa 'Cuide-se Bem', para servidores, familiares e munícipes. 
Horário: 9h, todo segundo sábado de cada mês. 
Valor: Gratuito 
Local: Parque Municipal Roberto Mário Santini (Emissário Submarino, Praia do José Menino). 
 
Atividades na praia (normas e horários): 
Informações: Guarda Municipal - Tel.: (55 13) 3219-8743 / SEMES - Ocorrências: 0800-177766 
 
Centros Esportivos oferecem recreação (SEMES): 
Complexo Recreativo e Esportivo Rebouças (Praça José Rebouças, s/nº - Ponta da Praia): 
- Pista de Cooper: das 7h às 22h durante a semana, e das 7h às 18h aos finais de semana. 
- Piscina: Sábados e domingos, das 9h às 15h. 
Centro Esportivo da Zona Noroeste (Rua Fausto Felício Brusarosco, s/nº - Castelo): 
- Piscina: Terça a sexta, das 10h às 12h. 
Centro Recreativo M. Nascimento Jr. (Rua João Fraccaroli, s/nº - Bom Retiro): 
- Piscina: Terça a sexta, das 9h às 13h e das 15h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h. 
Obs.: Para utilizar qualquer uma das piscinas é necessário apresentar exame médico. 
 

EVENTOS 
 
15/6 a 14/7/19 
Arraiá do Sagrado 
Comidas e bebicas típicas, quadrilhas, músicas tradicionais e brincadeiras para toda a família. 

Programação: 
13/7 – Quadrilha 
14/7 – Osvaldinho do Cavaco 

Horário: Sábados às 19h e domingos às 18h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/PSCJESUS.DIOCESEDESANTOS 
Local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Av. Bartolomeu de Gusmão, 114 – Aparecida) 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1qVeVhIarzQPXnPgAaFHGigiqUAPZHLcl
https://www.facebook.com/PSCJESUS.DIOCESEDESANTOS
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26/6 a 18/8/19 
Dino Play 
A arena Dino Play estará montada na Praça de Eventos e contará com uma piscina de bolinhas gigante (cerca de 150m²), 
tobogãs e escorregadores, um carrossel e um trenzinho, sendo que estes dois últimos brinquedos são específicos para crianças 
de 4 a 8 anos de idade ou com até 50 kg. Toda o espaço contará com monitoria especializada. 
Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. 
Classificação: Livre 
Valor: R$ 20 (por pessoa) até 15 minutos; R$ 25 (por pessoa) até 30 minutos de brincadeira. Cada minuto adicional custa R$ 1. 
Crianças menores de 4 anos de idade podem brincar com entrada gratuita, mas devem estar acompanhadas de um adulto 
pagante. 
Tel.: (55 13) 3284-0360 
Site: http://www.shoppingbalneario.com.br/dino-play-e-atracao-de-ferias-do-shopping-parque-balneario 
Local: Shopping Parque Balneário (Av. Ana Costa, 549 – Gonzaga) 
 

 

28/6 a 28/7/19 
Festa Inverno 2019 – 23ª edição 
O evento oferecerá música ao vivo com bandas da região, espaço para exposição e venda de 
artesanato, barracas de jogos típicos (tiro ao alvo, boca do palhaço e pescaria) e parque de 
diversões para as crianças. A área de alimentação contará com sete restaurantes e 15 
lanchonetes, mantidos por entidades parceiras do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Toda 
a renda adquirida com a venda dos lanches e refeições será revertida para as ações das 
instituições, que atendem milhares de pessoas em toda Cidade. 
Horário: Quinta a domingo, das 18h à 0h 

Valor: Entrada gratuita 
Classificação: Livre 
Local: Arena Santos (Av. Rangel Pestana, 184 – Vila Matias) 

 
1 a 31/7/19 
Férias no Miramar Shopping 
Durante todo o mês de julho, o Miramar shopping elaborou eventos para a criançada, para os amantes de quadrinhos e para os 
pets. 

Programação: 
 
- 1 a 31/7: Exposição de HQ’s 
O shopping será invadido por personagens como Capitão América, Doutor Estranho, Homem de Ferro, Pantera Negra, Thor e 
muito mais, na exposição de HQs. O espaço contará com uma loja de gibis antigos e camisetas, e quem passar por aqui poderá 
conferir tudo sobre o universo Geek durante todo o mês de julho. 
Horário: Horário de funcionamento do shopping (10h às 22h) 
Valor: Gratuito 
 
- 5 a 28/7: Gincana Pet 
Nesse Espaço Bom pra Cachorro, os peludinhos podem se divertir de montão, em um parque de diversão feito especialmente 
para os nossos amigos de quatro patas. As sessões, gratuitas, duram 30 minutos, e os cães têm à disposição escorregador, 
obstáculos e muitos brinquedinhos.  
Horário: 15h às 19h (sessões de 30 minutos) 
Valor: Gratuito 

 
- 6 a 28/7: Era uma vez 
A garotada viaja rumo ao universo da fantasia no evento Era uma Vez, onde poderão ajudar na criação de diversos cenários, 
conferir mini teatros, histórias infantis clássicas (Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Pinóquio) e muitas outras atrações, 
como árvores mágicas com efeitos e brindes. 
Horário: Sessões às 15h, 16h, 18h e 19h 
Valor: R$ 10 (criança + acompanhante) 

Classificação: Livre 
Site: http://www.miramarshopping.com.br/evento/?15 
Tel.: (55 13) 3285-4400 
Local:  Miramar Shopping (Rua Euclides da Cunha, 21 – Gonzaga) 
 
2 a 26/7/19 
Curso de Férias no Orquidário – Julho 2019 

Visitas Noturnas (2ª quinzena) 
Data: 16 ou 23 de julho (60 vagas em cada dia) 
Horário: 19h 
Inscrição: A partir do dia 15 de julho pelo telefone 3225-1353 
Taxa: 1 lata ou 1 pacote de leite em pó 
 
Curso de férias para crianças de 6 a 8 anos 
Data: De 22 a 26 de julho (30 vagas) 
Das 14h às 17h 
Inscrição: Dia 3 de julho às 8h 
Trazer um documento da criança e a taxa de 1 lata ou 1 pacote de leite em pó 
 
Curso de férias - Dormindo com os Bichos 
Para crianças de 9 a 11 anos 
Data: de 15 a 19 de julho (30 vagas) 

http://www.miramarshopping.com.br/evento/?15
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Das 14h as 17h 
Inscrição: Dia 3 de julho às 8h 
Trazer um documento da criança e a taxa de 1 lata ou 1 pacote de leite em pó 
 
Oficina “Recicle e Brinque” 
São 20 vagas em cada dia.  
Datas:  
19 de julho das 9h às 12h; 
26 de julho das 9h às 12h; 
Inscrição: Dia 3 de julho às 8h 
Trazer um documento da criança e a taxa de 1 produto de higiene pessoal 

Tel.: (55 13) 3225-1353 
E-mail: orquidario@santos.sp.gov.br 
Site: https://www.facebook.com/EducacaoAmbientalOrquidario 
Local: Orquidário Muncipal (Praça Washington, s/nº - José Menino) 
 
6 a 27/7/19 
Projeto Leia Santos Julho 

- 18 e 19/7: A Praça dos Andradas recebe a edição especial de volta às aulas, das 10h às 14h; 
- 21/7: O Leia Santos fará parte da edição do mês do ‘Arte no Parque’, das 9h às 13h, no Jardim Botânico Chico Mendes (R. João 
Fracarolli, s/nº - Bom Retiro); 
- 24/7: Em outra edição do Cine Letras, desta vez na Bibilioteca Mário Faria (Posto 6 – Orla da Aparecida), das 19h às 22h, o 
Projeto estará distribuindo livros e recolhendo doações do público; 

- 27/7: A biblioteca móvel estará na UME Andradas II, na Aparecida, durante as ações da Caravana das Oportunidades, das 9h 
às 14h. 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
 
10 a 26/7/19 
Cursos de Férias no Aquário 
O Aquário oferece oficinas, jogos, palestras e visitas noturnas. As inscrições são feitas no próprio parque, no bairro Ponta da 
Praia. Para participar, é preciso levar documento com foto da criança e do responsável e também doar 400 gramas de leite em 
pó, OU 1kg de macarrão OU 1 litro de óleo para cada curso inscrito. Os mantimentos serão encaminhados ao Fundo Social de 
Solidariedade. 

2ª semana (16 a 19/7) – 5 a 7 anos 
Dia 16 de julho 
Das 9h às 12h, palestra Manguezal – O Berço da Natureza, com maquete e jogo da memória (20 vagas). 
Das 14h às 17h, palestra Albatroz, com oficina de ninhos de albatroz (20 vagas). 
Dia 17 de julho 
Das 9h às 12h, palestra O que é Compostagem?, com oficina de composteira com material reciclado (20 vagas). 
Das 14h às 17h, palestra Nas Profundezas do Oceano, com confecção de animais abissais com garrafas PET (20 vagas). 
 
Dia 18 de julho 
Das 9h às 12h, palestra Conhecendo os Fósseis, com vivência na praia (20 vagas). 
Das 14h às 17h, palestra Mamíferos Marinhos, Os Gigantes do Mar, com jogo Adivinhe Quem Sou Eu (20 vagas). 
 
Dia 19 de julho 
Das 9h às 12h, palestra Leão-Marinho é Foca?, com oficina de materiais reutilizáveis (20 vagas). 
Das 14h às 17h, palestra A Conservação da Raia Manta Gigante e o Ambiente Marinho, com desenhos e dobraduras (20 vagas). 
 
3ª semana (23 a 26/7) – 8 a 11 anos 
Dia 23 de julho 
Das 9h às 12h, palestra O Incrível Mundo dos Organismos Bioluminescentes, com ilustração fluorescente (30 vagas). 
Das 14h às 17h, palestra Tubarão – O Rei dos Mares, com mesa de investigação marinha (30 vagas). 
 
Dia 24 de julho 
Das 9h às 12h, palestra Explorando Espécies Invasoras Marinhas, com jogo da bioinvasão (30 vagas). 
Das 14h às 17h, Bastidores do Aquário, com visita aos bastidores do parque (30 vagas). 
 
Dia 25 de julho 
Das 9h às 12h, palestra Raias ou Arraias? Descubra Quem São, com mesa de investigação (30 vagas). 
Das 14h às 17h, palestra Quem São os Equinodermos, com mesa de investigação (30 vagas). 
Das 19h às 21h, visita noturna Os Peixes Dormem? (45 vagas). 
 
Dia 26 de julho 
Das 9h às 12h, palestra O Mundo em um Grão de Areia, com vivência na praia e observação em microscópio (30 vagas). 
Das 14h às 17h, palestra Lixo nos Oceanos, com ação educativa na praia – Detetive do Lixo (30 vagas). 

Inscrições: De 15 a 22 de junho 
Valor: Doação de 400g de leite em pó OU 1kg de macarrão OU 1 litro de óleo (para cada curso inscrito) 
Tel.: (55 13) 3278-7830 
E-mail: aquario@santos.sp.gov.br 
Local: Aquário Municipal de Santos (Praça Vereador Luiz La Scalla, s/nº - Ponta da Praia) 
 
 
 
11 a 21/7/19 

https://www.facebook.com/EducacaoAmbientalOrquidario
callto:(13)3278-7830
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Férias no Pátio 
O Shopping Pátio Iporanga, em parceria com a escola de inglês CNA, preparou uma programação especial para a criançada 
durante o mês de julho, aproveitando o período de férias escolares. 
Programação: 
- Dias 11, 12 e 13 e 18, 19 e 20 – Atividades interativas, jogos, brincadeiras, desenhos para colorir. 
- Dias 13 e 20 – Maquiagem artística. 
- Dia 14 e 21 – Grupo de teatro interativo, com ginástica divertida, contação de estória e brincadeiras. 
Distribuição de brindes todos os dias do evento. 

Horário: 16h às 19h 
Classificação: A partir de 5 anos 
Valor: Gratuito. As senhas são distribuídas 1 hora antes da atividade. 
Tel.: (55 13) 3286-1138 
Site: http://shoppingpatioiporanga.com.br/noticias/feria-no-patio 
Local: Shopping Pátio Iporanga (Av. Ana Costa, 465 – Gonzaga) 
 
12/7/19 
12º Viver e Empreender 
Encontro focado em negócios, networking e entretenimento, que promete reunir grandes nomes da região. Palestrantes: Rafael 
Oshiro (fundador da Consultoria em Marketing Digital Seek Web e especialista em SEO - Otimização de sites e mecanismos de 
busca no Google), Américo Barbosa (Diretor da Ego Comunicação Estratégica) e Fernando Russell (Publicitário, sócio da Ham-
burgueria Seven Kings e campeão do concurso de Melhor Hambúrguer do Brasil no programa “Mais Você”). 
Horário: 20h 
Valor: R$ 29,90 

Classificação: Livre 
Site: https://www.viveringressos.com.br/evento/viver_e_empreender_negocios_netw_teatro_guarany_43864 
Local: Teatro Guarany (Praça dos Andradas, 100 – Centro Histórico) 
 
Até 13/7/19 
Quermesse da Sociedade São Vicente de Paulo 
No cardápio, minipizza, sanduíches mexicamos e de pernil, cuscuz, churrasco, pastel, pipoca, batata frita e caldo verde. 
Horário: Sextas e sábados, das 19h às 23h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3235-1505 
Local: Sociedade São Vicente de Paulo (Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 311 – Macuco) 
 
13/7/19 
Festival do Camarão 
No evento, realizado pelos permissionários do Mercado de Peixes, o público terá a oportunidade de degustar, gratuitamente, uma 
casquinha com camarão. O festival visa promover a venda da iguaria, uma vez que já se encerrou o período de defeso. A 
drogaria Farma Conde irá montar uma tenda com enfermeiros, para realizar aferição de pressão arterial e glicemia. Haverá 
também entretenimento com música ao vivo. 
Horário: 14h às 16h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Local: Mercado de Peixes (Praça Almirante Gago Coutinho, s/nº - Ponta da Praia) 
 
13/7/19 
Aniversário de 116 anos do Clube de Regatas Saldanha da Gama  
Jantar Dançante com o conjunto Banda Imagem e 2+1 Shows 
Horário: 22h 
Valor: R$ 120 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3269-1300 
Site: http://crsaldanhadagama.com.br/eventos/1307-aniversario-de-116-anos-do-clube-de-regatas-saldanha-da-gama 
Local: InterSantos (Av Saldanha da Gama, 05 – Ponta da Praia) 
 
13/7/19 
4ª Noite do Caldo Verde 
Atrações: Rancho Folclórico Típico Madeirense e Grupo Folclórico Casa da Ilha da Madeira (SP). 
Horário: 19h 
Valor: R$ 40 (por pessoa). Crianças até 7 anos não pagam. Bebidas e doces à parte. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3021-7828 / (13) 98172-8172 
Site: https://www.facebook.com/events/679163995879935 
Local: Casa da Madeira (Rua Júlio Conceição, 169 – Encruzilhada) 
 

mailto:mc70@motosclassicas70.com.br
http://shoppingpatioiporanga.com.br/noticias/feria-no-patio
https://www.viveringressos.com.br/evento/viver_e_empreender_negocios_netw_teatro_guarany_43864
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13 e 14/7/19 
Festival OxiGênio Criativo – 2ª edição 
Criado pela arte educadora e artista visual Andrea Campanilli e a especialista em Ecodesign Maria-
ne Costa, o Festival traz arte, design, moda, alimentação, práticas de bem estar e informação, e 
mostra como é possível repensar o consumo, com mais consciência e criatividade. O evento reúne 
artistas, marcas e diversos profissionais que tenham seus trabalhos voltados à sustentabilidade, 
seja a partir do reaproveitamento de materiais, utilização de matérias-primas amigas do meio 
ambiente, ou mesmo de um processo que valorize o aspecto social e cultural. No domingo, ocorre 
um desfile para mostrar como é viável se vestir bem respeitando os recursos naturais do planeta. 

Horário: Sábado, das 9h às 17h e domingo, das 11h às 20h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/1982152911889179 
Local: Orquidário Municipal (Praça Washington, s/nº - José Menino) 

 

 

13 e 14/7/19 
Villarejo Bazar 
No bazar, o público pode conhecer o trabalho incrível dos artesãos da região, 
encontrar presentes criativos, moda, decor, gastronomia, camisetas 
caiçaras, espaço saúde com massagem, reiki, cromoterapia, jogo de búzios, 
tarô, quiromancia, artigos rock’n’roll e ainda curtir o som acústico do músico 
André Sugaroni - com os melhores clássicos do Rock.  
Horário: 14h às 20h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/1237180733104755 
Local: Clube Internacional de Regatas (Av. Alm. Saldanha da Gama, 5 - 
Ponta da Praia) 

 
14/7/19 
I Festival Internacional de Folclore 

Evento que reune a amostra da manifestação cultural do povo de vários países através da música e da dança, com a presença 
dos seguintes grupos: 
Folclore de Portugal: 
- Rancho Folclórico Verde Gaio do Centro Cultural Português  
- Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Praia Grande 
- Grupo Folclórico Aldeias da Nossa Terra de São Paulo 
Folclore da Espanha: 
- Grupo Folclórico Caminos de España de Santos 
Folclore do Paraguai: 
- Grupo Folklórico Alma Guarani de São Paulo 
Folclore do Japão: 
- Grupo Tibiko - Kodomokai Okinawa Odori de Santos 

Horário: 15h às 19h 
Valor: R$ 10 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3234-6503 / 3219-3079 
Site: https://www.facebook.com/events/2633513406660146 
Local: Centro Cultural Português - Sede Cultural (Rua Amador Bueno, 188 – Centro Histórico) 
 
14/7/19 
14ª Cãominhada 
A caminhada será feita até a Avenida Coronel Joaquim Montenegro (canal 6). Haverá um palco montado na Fonte do Sapo com 
várias apresentações musicais, como da Banda Regimental da Polícia Militar, além de apresentações de grupos de dança de rua e 
de K-pop e um desfile especial dos vencedores da ação 'A Cara do Dono'.  

Horário: Concentração às 10h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Local: Praia da Aparecida (em frente à Rua Alexandre Martins) 
 
14/7/19 
Bacalhoada Beneficente 
A Associação Cristã Beneficente Eurípedes Barsanulfo, mantenedora da Creche Padre Bento, promove bacalhoada beneficente. 
Os convites podem ser comprados na secretaria da creche. 
Horário: 13h 
Valor: R$ 85 (bebidas à parte) 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3235-5316 
Local: Creche Espírita Padre Bento (Av. Washington Luiz, 28 – Vila Matias) 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1237180733104755
https://www.facebook.com/events/2633513406660146
https://redeglobo.globo.com/sp/tvtribuna/Caominhada/noticia/mostre-que-o-seu-caozinho-e-a-cara-do-dono-enviando-uma-foto-para-a-tv-tribuna.ghtml
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16/7/19 
3º Desfile Solidário de Moda 
Horário: 19h 
Classificação: Livre 
Valor: Gratuito mediante doação de um cobertor novo. As doações para retirada de ingresso devem ser entregues no Fundo 
Social de Solidariedade (Av. Conselheiro Nébias, 388) ou na Sabesp (Av. São Francisco, 128) ou em lojas do shopping que 
tenham a sinalização do evento. 
Tel.: (55 13) 3284-0360 
Site: http://www.shoppingbalneario.com.br/dino-play-e-atracao-de-ferias-do-shopping-parque-balneario 
Local: Shopping Parque Balneário (Av. Ana Costa, 549 – Gonzaga) 
 
20/7/19 
24ª Festa de Santoinho 
No cardápio, sardinhas com batatas cozidas, caldo verde, febras, frango assado e pão. O evento conta também com muita 
música e a apresentação do Rancho Folclórico Verde Gaio do Centro Cultural Português de Santos. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 85 (bebidas e doces à parte) 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3234-6503 / 3219-3079 
Site: https://www.facebook.com/events/1239088822928983 
Local: Centro Português – Salão de Festas (Av. Ana Costa, 286 – Campo Grande) 
 

 

25 a 28/7/19 

8º Santos Jazz Festival 
O respeito e as homenagens aos grandes ícones do jazz e suas vertentes, blues e soul é o DNA prin-
cipal do festival, que também prima pela inovação, fusão de ritmos e formação de novas plateias, 
que nesta edição dialoga com a cultura urbana do funk, do soul, R&B, do rap e todos os elementos 
do hip- hop que entrará em cena com suas rimas, danças, DJs cheios de estilo e o colorido do graffi-
ti. As criativas performances da cultura hip-hop irão rolar ao vivo, nos Arcos do Valongo, nos inter-
valos dos shows. A programação completa encontra-se no site 
https://www.santosjazzfestival.com.br/2019?fbclid=IwAR1DyxGqvsIrMnFws_Ier_J4v6RVkZA9c5cMC
uebRFoSdysrDiRlEGkGdzE OU https://bit.ly/2Jfo2nt. 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
E-mail: As inscrições para as oficinas serão feitas pelo e-mail santosjazzoficial@gmail.com 
Site: https://www.santosjazzfestival.com.br 
Locais: Arcos do Valongo (Rua Comendador Neto, 9 - Centro Histórico), Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida), Bolsa 
do Café (Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico) e Shopping Pátio Iporanga (Av. Ana Costa, 465 – Gonzaga) 

 
27/7/19 
Jantar em comemoração Santiago Apóstolo 
Sardinhas portuguesas, frango na brasa, batatas à moda galega, arroz e farofa 
Horário: 20h 
Valor: R$50 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3233-2797 
Site: https://www.facebook.com/caminos.de.espana/photos/pcb.2359349987490890/2359349887490900/?type=3&theater 
Local: Centro Espanhol (Av. Ana Costa, 286) 
 
27/7/19 
VIII Valongo Moto Classic 
Com o tema ‘Exposição e Encontro de Motocicletas Antigas e Clássicas’, o evento promete reunir colecionadores, restauradores e 
amantes de motos, oriundos da Baixada Santista, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dentre os modelos expos-
tos, estarão BMW’s, Hondas, Yamahas, Harleys, Indians e muitos outros. 
Horário: 9h às 16h 
Classificação: Livre 
Valor: Gratuito 
Site: http://www.motosclassicas70.com.br 
E-mail: mc70@motosclassicas70.com.br 
Local: Alpendre da Estação do Valongo (Largo Marquês de Monte Alegre, 1 – Valongo, Centro Histórico) 
 
Até 28/7 

Espaço café com leite 
Programação  
3 a 28/07  
Exposição temporária “O Museu é Aqui” 
13/07 | 15h 
Peneira do Saber 
14 e 27/07 | 15h 
Oficina de Minibarista 
21 e 28/07 | 15h 
Varandinha Pedagógica 
Valor: R$ 10 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3213-1750 

https://www.facebook.com/events/1239088822928983
https://www.santosjazzfestival.com.br/2019?fbclid=IwAR1DyxGqvsIrMnFws_Ier_J4v6RVkZA9c5cMCuebRFoSdysrDiRlEGkGdzE
https://www.santosjazzfestival.com.br/2019?fbclid=IwAR1DyxGqvsIrMnFws_Ier_J4v6RVkZA9c5cMCuebRFoSdysrDiRlEGkGdzE
mailto:santosjazzoficial@gmail.com
http://www.motosclassicas70.com.br/
mailto:mc70@motosclassicas70.com.br
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E-mail: museudocafe@museudocafe.org.br 
Site: http://www.museudocafe.org.br 
Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico) 
 
2/8/19 
Ação do Coração – 8ª edição 
O evento é uma celebração de amor, de esperança, de fé que reúne milhares pessoas no dia 2 de agosto para trocarem corações 
e doarem aos mais necessitados. Em sua oitava edição, a Ação do Coração vai tratar de um assunto bem delicado: a violência 
contra mulheres e crianças. Com o tema ‘Proteção: Quem Ama Cuida’, o evento promove também um ciclo de palestras sobre o 
combate à violência doméstica contra o idoso, a mulher e a criança. Para participar das palestras, é preciso fazer inscrição pelo 
e-mail comissoes@oabsantos.com.br. Quem quiser confeccionar os corações de tecidos, pode comparecer à Festa Inverno 2019, 
na Arena Santos (Av. Rangel Pestana, 184 – Vila Matias), de quinta a domingo, a partir das 18h OU no Shopping Pátio Iporanga 
(Av. Ana Costa, 465 – Gonzaga), de terça a domingo, das 15h às 20h no primeiro piso OU no Shopping Parque Balneário (Av. 
Ana Costa, 549 – Gonzaga), de terça a domingo, das 15h às 20h. O evento é realizado pela Associação Eduardo Furkini, em 
parceria com a Prefeitura de Santos e OAB Santos. 
Horário: A definir 
Classificação: Livre 

Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 98227-4020 
Site: http://www.acaodocoracao.org.br 
Local: Praça Mauá – Centro Histórico 
 

 

9/8/19 
Palestra com a Monja Coen 
Uma palestra repleta de sabedoria adquirida ao longo de 44 anos em seu contato direto com o Zen Bu-
dismo do Japão, abordando temas atuais e práticos sobre a vida e morte, harmonia e caos, saúde física 
e espiritual, sofrimento e prazer, sexo e amor, karma, compaixão, violência, paz, meditação (zazen), 
política, esporte, momentos, aqui e agora, felicidade e depressão, alimentação, entre outros. 
Horário: 20h30 
Classificação: 14 anos 
Valor: R$ 60 a R$ 160 
Site: https://www.bilheteriaexpress.com.br/palestra-com-monja-coen-santos-normal.html 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 

 
 
22 a 24/11/19 
Conferência Internacional da Rede World Surf Cities (World Surf Cities Network - WSCN) 
Com atividades que englobam debates, rodada de negócios, atrações culturais e festival de surf. A programação, realizada pela 
primeira vez no município em 2014, tem atrações no Sesc-Santos (Rua Conselheiro Ribas, 136, Aparecida), Escola Radical do 
Posto 2 (orla do Pompeia) e praias do Gonzaga e Pompeia.  
A organização WSCN tem como objetivo aumentar a atividade econômica local (negócios, turismo, emprego e programas 
sociais) por meio do compartilhamento de conhecimentos e cooperação entre as cidades de surf ao redor do mundo, entre as 
quais Santos, representando o Brasil, está inserida.  
Mais surf cities são Viña del Mar (Chile), Arica (Chile), San Sebastian (Espanha), Las Palmas de Gran Canária (Espanha), New 
Plymouth (Nova Zelândia), Gold Coast (Austrália), Viana do Castelo (Portugal), Newcastle (Inglaterra), Montañita (Equador), 
Durban (África do Sul), Huanchaco (Peru), Ericeira (Portugal) e Lacanau (França).  
No ano passado o encontro da rede foi realizado em San Sebastian. Santos foi representada por dois projetos: um voltado para 

o público com mais de 50 anos e o outro para pessoas com deficiência, ambos desenvolvidos pela Escola Radical. Os trabalhos 
foram apresentados pelo surfista e educador Cisco Araña, coordenador da Escola Radical e representante brasileiro da WSCN.  
Horário: A definir 
Site: www.worldsurfcitiesnetwork.com/en/ 
Local: a definir 
 
Durante o ano todo: 
 

 

Feira de Produtos Orgânicos 
Todo sábado: Orquidário (Praça Washington, s/nº - José Menino) 
Toda terça: Igreja da Aparecida (Av. Afonso Pena, 614 - Aparecida) 
1º e 3º domingo do mês: Jardim Botânico (Rua João Fraccaroli, s/nº - Bom 
Retiro) 
Horário: Todas as feiras acontecem das 9h às 13h 
 
A feira integra as ações para promover a qualidade de vida, oferecendo um bom 
espaço de convívio entre consumidores, produtores, comerciantes, artesãos e 
educadores. É possível encontrar hortaliças, frutas, laticínios, ovos e mantimentos 
diversos, como molho de tomate, chocolate, geleias, mel, sucos e cosméticos 
orgânicos. 

 
Todo 2º domingo do mês 
Feira de Discos de Santos 
Horário: 15h às 21h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/1382178281803908 
Local: Galeria Campos Elíseos (Praça Independência, 11 - Gonzaga) 

mailto:museudocafe@museudocafe.org.br
http://www.acaodocoracao.org.br/
https://www.bilheteriaexpress.com.br/palestra-com-monja-coen-santos-normal.html
https://webmail.santos.sp.gov.br/service/extension/convertd/convertd/27/www.worldsurfcitiesnetwork.com/en/
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EXPOSIÇÕES 
 

 

Por tempo indeterminado  
Muretas na Cidade  
As muretas customizadas por artistas plásticos estão de volta aos jardins da praia, garantindo 
mais uma atração para a orla. 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Local: Inauguração na Concha Acústica (Av. Vicente de Carvalho, Gonzaga). As peças ficarão 
expostas por toda a extensão da orla: junto ao Parque Roberto Mário Santini e no jardim em 
frente à Avenida Bartolomeu de Gusmão, 127; nos jardins, em frente aos números 132, 84 e 
34 da Avenida Presidente Wilson; em frente à Rua Jorge Tibiriçá e nos jardins da Avenida 
Bartolomeu de Gusmão (em frente aos nºs 19, 41, 70 e 93). 

 
17/4 a 28/7/19 
Exposição Arte-Veículo 
Arte-Veículo é composta de cerca de 100 trabalhos de 40 artistas de todo o Brasil. Com curadoria da recifense Ana Maria Maia, a 
mostra fala sobre artistas que, desde os anos 1950, invadem jornais, revistas, tevê e até internet para expor suas obras, 
causando no público uma grande reflexão. Na lista, há nomes conhecidos como Cildo Meirelles, até pseudônimos, como os 
Videohackers. O Sesc vai expor obras inéditas no Arte-Veículo. Além do outdoor 'Ocupe, se Vire' da Manga Rosa, terá também o 
'Arrastão de Loiros', de Daniel Lima, 'Vogue Ideal', de Leonilson e 'É Mentira', de Daniel Santiago. 
Horário: Terça a sexta, das 9h às 21h30; sábado e domingo, das 10h às 18h30 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
E-mail: agendamento@santos.sescsp.org.br (para escolas e grupos) 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/185989_EXPOSICAO+ARTEVEICULO 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida) 
 
25/4 a 30/9/19 
Calixto: Discurso do progresso e identidade paulista 
Dividida em três módulos, a exposição busca apresentar uma análise do conteúdo retratado nas obras – individual e enquanto 
conjunto –, o contexto histórico e cultural em que o autor estava inserido, suas referências, e a importância dessas telas para 
uma narrativa que era construída em São Paulo na década de 1920. 
Horário: Terça a sábado, das 9h às 17h; domingo, das 10h às 17h.  
Valor: R$ 10. Aos sábados, a visitação é gratuita. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3213-1750 

E-mail: museudocafe@museudocafe.org.br 
Site: http://www.museudocafe.org.br 
Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico) 
 
30/5 a 14/7/19 
Exposição de Andréa Araújo 
O trabalho recente de Andréa Araújo que será exposto na Pinacoteca de Santos é fruto de sendas abertas pela artista em suas 
últimas séries pictóricas - como bem dizem os nomes, - Sentiers, Symphonie, Genèse e Rainure. 
Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3288-2260 
Site: http://www.pinacotecadesantos.org.br 
Local: Pinacoteca Benedicto Calixto (Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão) 
 
11 a 26/7/19 
As árvores que falam 
Exposição fotográfica da artista Magali Alves Cotovio, enaltecendo os benefícios que ganhamos através da convivência com as 
árvores, cuja importância não apenas favorece o equilíbrio do ecossistema, mas também auxilia na saúde e no bem-estar do ser 
humano. Captando variadas formas de interação entre as pessoas e a natureza em 19 fotografias, ‘As Árvores que Falam’ retrata 
diferentes cenários e, segundo a fotógrafa, simboliza um resgate da nossa comunhão primitiva com o elemento natural, 
conduzindo-nos aos primórdios desse vínculo vital para nós, ainda que não o percebamos conscientemente. 
Horário: Segunda a sexta, das 8h às 18h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Local: Galeria de Arte Nelson Penteado - Prodesan (Praça dos Expedicionários, 10 - Gonzaga) 
 
Até 19/7/19 
Mosaico Santista 
O cotidiano dá tema à 3ª edição mostra fotográfica que visa apresentar e difundir o trabalho de profissionais desconhecidos do 
grande público e fomentar a troca de experiência entre os participantes. Segundo a organização da mostra, o tema veio de uma 
das funções primordiais da fotografia, que é capturar os momentos comuns e transformá-los através da lente sensível do 
fotógrafo em algo poético, singular e único. Outro aspecto é retratar a beleza oculta nos fatos do cotidiano que a rotina agitada 
da vida nos impede de enxergar. A mostra Mosaico Santista ainda conta com um espaço dedicado à Astrofotografia (imagens de 
corpos celestes e grandes áreas do céu noturno). 
Horário: Segunda a sexta, das 13h às 18h 

https://www.sescsp.org.br/programacao/185989_EXPOSICAO+ARTEVEICULO
mailto:museudocafe@museudocafe.org.br
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Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Local: Galeria Municipal de Arte Patrícia Galvão (Av. Senador Pinheiro Machado, 48, 3º piso - Vila Mathias) 
 
>Durante o ano todo: 
 
Bordados portugueses no Orquidário 
Horário: Todo 2º domingo do mês, das 9h às 18h 
Valor: Gratuito. As expositoras ficam na área externa que antecede a bilheteria do parque. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3225-2210 
Local: Orquidário Municipal (Praça Washington, s/nº - José Menino) 
 

 

Centro com arte 
Na feira, é possível encontrar moda exclusiva, artigos em palha, peças de 
decoração, bordados, marchetaria, discos antigos e suvenires da cidade. É 
possível, ainda, posar para fotos com roupas de época, utilizando os Bondes e a 
Estação do Valongo como cenário. 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3201-8000 
Horário/Local:  
- Sextas, das 10h às 17h na Praça Mauá; 

- Sábados, das 11h às 17h simultaneamente no alpendre da Estação do Valongo e 
no Boulevard da Rua XV de Novembro; 
- Domingos, das 11h às 17h, no alpendre da Estação do Valongo. 

OBS.: Nas sextas-feiras que coincidem com feriado, a feira da Praça Mauá é transferida para a Estação do Valongo. Nas 
temporadas de Verão e Inverno é acrescentado 'De terça a quinta no alpendre do Valongo e Praça Mauá'. 
 

Estação da Cidadania 
O espaço conta com livros, hemeroteca, fotos, livros, vídeos, peças históricas e maquete de ferromodelismo, possibilitando que 
os visitantes possam saber um pouco mais sobre a história das estradas de ferro. As visitas são monitoradas pelo professor 
André Galdino. 
Horário: As visitas podem ser feitas no 1º e 3º sábados de cada mês, das 9h30 às 12h e das 13h às 15h30, ou mediante agen-
damento por telefone ou e-mail. 
Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 99714-8711 / E-mail: memoriadotrem@gmail.com 
Local: Estação da Cidadania (Av. Ana Costa, 340 - Campo Grande) 
 

 

Exposição de Carros Antigos 
O Clube de Automóveis Antigos de Santos, fundado em 23 de março de 1996, é uma entidade de 
cunho cultural e recreativo, sem fins lucrativos, com o objetivo de congregar o maior número de 
proprietários e admiradores de veículos antigos e de coleção na Baixada Santista. Promove diversos 
eventos em Santos e região, incentivando a integração entre os antigomobilistas e familiares, 
através de passeios, encontros mensais e anuais, além de participação em atividades culturais e 
beneficentes, contribuindo para o resgate e preservação da memória nacional, além de disseminar a 
cultura antigomobilista. 

Horário: 13h às 17h 
Datas: Acontece aos sábados – 13/julho, 10/agosto, 14/setembro, 19/outubro, 23/novembro e 14/dezembro. 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3232-4554 / E-mail: caas@caas.org.br 
Site: http://www.caas.org.br 
Local: Praça Mauá, s/nº - Centro Histórico 

Feira de Antiguidades 
Os apreciadores de artigos curiosos e colecionadores tem como dica de passeio a Feira de Antiguidades, reunindo dez 
expositores que comercializam itens como porcelanas, peças de decoração e moedas antigas. 
Horário: Sábados, das 10h às 19h 
Valor: Gratuito. Em caso de chuva, o evento está sujeito a cancelamento 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Praça Rotary, entre a Rua Carlos Fonseca e Rua Fernão Dias, Gonzaga 
 
Feira de Artes (antiga Concha das Artes) 
Horário: Sábados, domingo e feriados, das 12h às 20h 
Classificação: Livre 
Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Av. Ana Costa, 552 - Gonzaga (em frente à Farmácia Drogasil) 
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FeirArte - Feira de produtos artísticos e artesanais 
Reúne trabalhos de 170 expositores e traz barracas com artesanato, bijouterias, roupas, 
sapatos, bolsas, artigos esotéricos e presentes em geral, além de praça de alimentação com 
diversidade gastronômica. Organizada pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). 
Horário e locais: Aos sábados, na orla do Boqueirão, em frente à Av. Conselheiro Nébias, e aos 
domingos, praça em frente ao Sesc (Praça Caio Ribeiro de Moraes e Silva, na Aparecida), das 
16h às 22h. 
Classificação: Livre 
SEFIN (Praça Mauá, s/nº, 3º andar, sala 306, Centro Histórico) 
Tel.: (13) 3201-5200 / E-mail: sefin@santos.sp.gov.br 

 
Junho – Programação cultural na Aparecida (sempre às 17h): 
14/7: banda Estrada 9 Zero, tocando o melhor do rock 
 

 

Jardim das Artes 
Reunindo 16 expositores, o projeto é voltado às artes visuais. Comercializa artigos como 
quadros, esculturas e fotografias. 
Horário: Sábados e domingos, das 11h às 17h 
Valor: Gratuito. Em caso de chuva, o evento está sujeito a cancelamento 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Locais: Praça Vereador Luiz La Scala, em frente ao Aquário, Ponta da Praia e Av. Ana Costa 
(próximo ao Bulevar da Rua Othon Feliciano) 

 

 

Centro com Arte 
Tapetes confeccionados com fibra de pneus de caminhão, peças em marchetaria, discos e livros 
antigos, artesanato em vidro, caixas e baús de madeira, entre outros itens, podem ser 
encontrados na feira Centro com Arte.. 
Horário: Sexta à domingo, das 11h às 17h  
Valor: Gratuito  
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3201-8000 
Locais: Praça Mauá às sextas-feiras e Estação do Valongo (Largo Marquês de Monte Alegre, 
nº 2) aos sábados e domingos - Nas sextas-feiras que coincidirem com feriado, a feira será 
transferida para a Estação do Valongo. 

 

FILMES 
 
SALAS ALTERNATIVAS: 
 
11 a 17/7/19 
Cine Arte Posto 4: A SOMBRA DO PAI 
Dalva (Nina Medeiros), uma menina de 9 anos, se torna responsável por sua casa quando seu pai, o pedreiro Jorge (Julio 
Machado), fica doente. Órfã de mãe, ela precisa deixar de lado a infância para cuidar do pai, que por sua vez, tem que lidar com 
a frustração de perder aspectos de sua paternidade. 
Pais: BRASIL/ Gênero: DRAMA/ Duração: 1h32min/ Ano: 2019/ Direção:  Gabriela Amaral Almeida/ Elenco: Júlio Machado, Nina 
Medeiros, Luciana Paes 
Horário: 16h, 18h30 e 21h 
Valor: R$ 1,50 (meia-entrada) e R$ 3 (inteira) 
Classificação: 16 anos 
Tel.: (55 13) 3288-4009 
Local: Cine Arte Posto 4 - Sala Rubens Edwald Filho (Orla do Gonzaga, próximo ao Canal 3) 
 

12/6/19 
Cine Vila Progresso: Missão Impossível - Efeito Fallout - 2018 
Em uma perigosa tarefa para recuperar plutônio roubado, Ethan Hunt opta por salvar sua equipe em vez de completar a 
missão. Com isso, armas nucleares caem nas mãos de agentes altamente qualificados e que pertencem a uma rede mortal que 
deseja destruir a civilização. Agora, com o mundo em risco, Ethan e sua equipe da IMF são forçados a aliar-se a um obstinado 
agente da CIA. 
Horário: 18h30 e 20h45 

Valor: Gratuito. Retirada de ingressos 30 minutos antes de cada sessão. 
Classificação: 14 anos 
Local: Centro Turístico, Cultural e Esportivo Vila Criativa da Vila Progresso (Rua Moisés Antiga Rua 3, s/nº - Vila Progresso) 

 
Museu da Imagem e do Som de Santos – MISS 

12/7, 15h30 – Cine Broadway Voices: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1978 
Banda de uma pequena cidade faz sucesso com o público, até ser descoberta por um grande empresário e perceber que o 
representante da indústria quer dominá-la. 
Classificação: 16 anos. 
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16/7, às 18h30 – Cine Hitchcock (Ciclo comédia noir): O Detetive Desastrado (1978) 
“O Detetive Desastrado” mistura as tramas de "Casablanca"; e "Relíquia Macabra", com o tom cômico de Neil Simon. Peter Falk 
é Lou Peckingpaugh, o mundialmente cínico detetive que se depara com bandidos, nazistas, femme fatales e a ponte Golden 
Gate. Uma sensacional reunião de elenco atuando como personalidades famosas: Mary Astor (Madeline Kahn), Sidney 
Greentreet (John Houseman), Lauren Bacall (Ann-Margret), Peter Lorre (Dom DeLuise), Ingrid Bergman (Louise Fletcher) e Paul 
Henreid (Fernando Lamas). Além de Eileen Brennan, Sid Caesar, Phil Silvers e James Coco. 
Classificação: Livre 

17/7, às 19h – Musical no MISS: Palavrade mulher (ao vivo) 
Teatro, musical ou show? Atrizes, cantoras ou intérpretes? O espetáculo Palavra De Mulher define-se em si mesmo. Mulheres 
cantam, contam e interpretam mulheres. E fazem isso através de inesquecíveis personagens de Chico Buarque, que deu voz e 
cantou o universo feminino magistralmente. Chico Buarque é um dos maiores nomes da MPB e um dos mais respeitados e 
admirados artistas do Brasil, seja como músico, dramaturgo ou escritor. Em sua carreira admirável fez parcerias com Vinícius de 
Morais, Tom Jobim, Toquinho, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Edu Lobo, Ivan Lins e Francis Hime, entre outros. Em 2014 
Chico Buarque completou 70 anos de idade e Palavra de Mulher se transforma em uma grande homenagem a este incomparável 
artista brasileiro. Num clima de cabaré, com alguns objetos cênicos e adereços, Virgínia Rosa, Tânia Alves E Lucinha Lins 
dividem o palco e dão vida a algumas das imortais personagens femininas da obra de Chico Buarque em canções como 
”Tatuagem”, ”O Meu Amor”, ”Folhetim”, ”Sob Medida”, Terezinha”, ”Tango de Nancy”, ”À Flor da Pele”, ”Pedaço de Mim” e 
diversas outras. 
Classificação: Livre 

Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 3226-8019 
Local: Museu da Imagem e do Som de Santos - MISS (Av. Sen. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias - piso térreo) 
 
13/7/19 
Cinemateca de Santos: Juventudes Roubadas (Testament of Youth) 
Em 1914, a britânica Vera Brittain (Alicia Vikander) supera os preconceitos contra as mulheres nas profissões da época e torna-
se estudante em Oxford. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompe, seu irmão Edward , seu noivo Roland e seus amigos Victor 
e Geoffrey, são enviados para servir na frente de batalha. Vera então segue seu sacrifício, saindo do colégio para se juntar ao 
Destacamento de Ajuda Voluntária como enfermeira para cuidar dos feridos em Londres, Malta e França. 
Baseado no livro autobiográfico Testament of Youth, de memórias da Primeira Guerra Mundial, escrito por Vera Brittain. 
(Dir:James Kent/129min/Cor/Leg/2014/Drama-Bio/16anos) 
Horário: 20h 
Valor: Gratuito 
Classificação: 16 anos 
Tel.: (55 13) 3251-1613 
Local: Cinemateca de Santos (Rua Ministro Xavier de Toledo, 42 - Campo Grande) 
 

13/7/19 
Vila Criativa Morro da Penha: Homem-Formiga e a Vespa - 2018 
Scott Lang lida com as consequências de suas escolhas tanto como super-herói quanto como pai. Enquanto tenta reequilibrar 
sua vida com suas responsabilidades como o Homem-Formiga, ele é confrontado por Hope van Dyne e Dr. Hank Pym com uma 
nova missão urgente. Scott deve mais uma vez vestir o uniforme e aprender a lutar ao lado da Vespa, trabalhando em conjunto 
para descobrir segredos do passado.  
Horário: 15h e 17h 
Valor: Gratuito. Retirada de ingressos 30 minutos antes de cada sessão. 
Classificação: Livre 
Local: Vila Criativa - Unidade Penha 'Roberto Marques da Silva’ (Rua Brigadeiro Newton Braga, 39 - Saboó) 

 
14, 21 e 28/7/19 
Cine Sesc: Especial Hayao Miyazaki 
Exibição comentada de três longas animados do prestigiado diretor japonês, conhecido por criar animações que exploram a rela-
ção da humanidade com a natureza. 

14/7: Princesa Mononoke 
Um príncipe, em busca de uma cura, luta em uma guerra entre a mata e uma colônia mineira. Nesta aventura ele conhece Mo-
nonoke. Elenco: Gillian Anderson, Billy Crudup, Claire Danes. Duração: 2h14 
 
21/7: Nausicaä do Vale do Vento 
No futuro, depois da Terra ser varrida pela Guerra do Sete Dias de Fogo, a princesa Nausicaä tenta de todas as formas impedir 
que duas nações entrem em guerra e se destruam em um planeta agonizante. Elenco: Edward James Olmos, Sumi Shimamoto, 
Gorô Naya. Duração: 1h58. 
 
28/7: Meu amigo Totoro 
As irmãs Satsuki e Mei, se mudam para o campo para ficar mais perto do hospital onde sua mãe está internada. Lá conhecem os 
Totoros, adoráveis criaturas místicas e alegres, que só podem ser vistas pelas crianças. Com eles, as duas irmãs viverão mágicas 
aventuras no campo.  Elenco: Chika Sakamoto, Hitoshi Takagi, Noriko Hidak. Duração: 1h40. 

Horário: 11h às 13h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/195239_ESPECIAL+HAYAO+MIYAZAKI#/content=programacao 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida) 
 

MÚSICA - BALADAS 

https://www.sescsp.org.br/programacao/195239_ESPECIAL+HAYAO+MIYAZAKI#/content=programacao
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Arena Club 
 

12/7, 22h - Teatro Mágico 
Fernando Anitelli apresenta: O Teatro Mágico voz e violão, com abertura da banda Distopia. 
Valor: 1º lote – R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) 
Site: https://www.sympla.com.br/o-teatro-magico-voz-e-violao--distopia__526279 
 
17/8, 17h - WallBike Rocks 
Evento que promete aos fãs as melhores 8 horas de rock'n'roll, com 4 shows exclusivos de bandas autorais e covers: Anderson 
Botega (Guitarrista Solo), Creedence Tribute, Vintage Rock’N’Roll, Dio Tribute, Kiss Tribute e a Escola de Música Black Bird. 
Valor: R$ 35 (1º lote) 
E-mail: contato@wrocks.com.br 
Site: https://wrocks.com.br 

Valor: Por telefone ou redes sociais 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 98824-3745 
Site: https://www.facebook.com/arena.bar.club 
Local: Arena Club (Av. Senador Pinheiro Machado, 33 - Vila Matias) 

 

 

Boteco Valongo 

12/7, 22h  – Tributo ao Aerosmith com a Banda Girls of Summer 
13/7, 22h – Artic Monkeys da Silva 

Classificação: 18 anos 
Valor: Por telefone ou redes sociais 
Tel.: (55 13) 99765-4648 (WhatsApp) 
E-mail: lista.valongorockbar@gmail.com 
Site: https://www.facebook.com/botecovalongo 
Local: Boteco Valongo (Rua São Bento, 43 - Valongo) 

 

 

Bujas Garagem Bar 
12/7, 22h – Especial Red Hot Chili Peppers por General Tequila 
13/7, 22h – Baile retrô – Funk das antigas, com DJ Tonéra 
Valor: Por telefone ou Whatsapp 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3040-3730 / Whatsapp (13) 98137-9824 
Site: https://www.facebook.com/bujasbar 
Local: Bujas Garagem Bar (Av. Washington Luiz, 323 - Boqueirão) 

 

 

Cadillac Vintage Bar 
13/7, 22h – Venon (Dia do Rock) 
20/7, 22h – Classical Queen Tribute + General Tequila 
27/7, 22h – Garagem Rock Band 
Valor: R$ 30 (consumação à parte com comandas individuais) 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3219-3606 
E-mail: contato@cadillacvintagebar.com 
Site: http://cadillacvintagebar.com 
Local: Cadillac Vintage Bar (Rua São Bento, 50 - Valongo) 

 

 

Café Central 
13/7, 20h – Dia Mundial do Rock, com General Tequila + Triácida + O Bando (participação de Dani 
Vellocet) + DJs Juba e Renatinho 
Valor: R$ 20 (1º lote) e R$ 30 (2º lote) 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3219-2569 / (13) 98132-9820 WhatsApp 
Site: https://www.facebook.com/cafecentralsantos 
Local: Café Central (Rua Frei Gaspar, 43 – Centro Histórico) 

 

https://www.sympla.com.br/o-teatro-magico-voz-e-violao--distopia__526279
mailto:contato@wrocks.com.br
https://www.facebook.com/cafecentralsantos
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Moby Dick 
12/7, 18h – Happy Moby Hour, com DJ Fábio Abrão 
12/7, 23h – D’Sexta, com Gabriella Elli + Check Mate + Leandrinho  + DJ RT + DJ BABU  
13/7, 15h – De tarde no Moby, Sambinha com o grupo @puroxaveco e na pickup @djbrunoperes 
13/7, 23h – Bendito Samba - #RodaDeSamba de Santos + Sertanejo + Funk 
14/7, 16h – Santo Clima – DJ Leo Mendes + DJ RT + DJ Lukinha Duarte + DJ Boturão + Leozinho 
 

Valor: Por telefone ou redes sociais 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3289-4788 
Site: https://www.facebook.com/MobyDickSantos 
Local: Moby Dick (Av. Vicente de Carvalho, 30 - Gonzaga) 

 

 

Mr. Dantas Music Bar 
12/7, 20h30 – Soul Black 013 + DJ Mamuth  
13/7, 20h30 – Via Rock + General Tequila 
14/7, 20h30 – Conrado Pouza e Manolo Fernandes + Via Rock + Musirama 
Valor: Por telefone ou redes sociais 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3345-5590 
E-mail: reservasmrdantas@gmail.com 
Site: https://www.facebook.com/mrdantasmusicbar 
Local: Mr. Dantas Music Bar (Av. Senador Dantas, 401 - Estuário) 

 

 

Studio Rock Café 
12/7, 22h – Especial Linkin Park, com a banda New Divide 
13/7 , 22h – Especial Pearl Jam, com a Banda Love Boat 
Valor: Por telefone ou redes sociais 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3877-0110 
Site: https://www.facebook.com/studiorockcafenoface 
Local: Studio Rock Café (Rua Marechal Deodoro, 110 - Gonzaga) 

 

MÚSICA - SHOWS 
 
12/7/19 
Banda Expresso 
O repertório da banda passeia' por todas as vertentes da música dançante, com execução de ritmos variados, entre eles: Bole-
ros, Baladas Românticas, Sertanejo, Pop/Rock, Country, Forró, Samba, Flash Back anos 60/70/80/90, músicas latinas, axé mu-
sic, entre outros.  
Horário: 19h 
Valor: R$ 5 a R$ 17 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/197313_BANDA+EXPRESSO 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida) 
  
13/7/19 
Sion e Itamar Duo convida Yvette Matos 
Duo instrumental do maestro Roberto Sion e Itamar Collaço (Zimbo Trio) com participação e da cantora e instrumentista Yvette 
Mattos, em um concerto intimista que apresenta um repertório de MPB e jazz. 
Horário: 20h 
Valor: Gratuito. Retirada de ingressos 2 horas antes da atividade. 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/195542_SION+E+ITAMAR+DUO+CONVIDA+YVETTE+MATOS 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida) 
 
13/7/19 
Quarteto Martins Fontes 
Formado por Ulisses Nicolai (primeiro violino), Adonai Ribeiro (violino), Erlon Silva Lima (viola) e Rossana Nicolai (violoncelo), o 
grupo trará ao palco uma inusitada mistura de gêneros. 
Horário: 17h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3288-2260 
Site: http://www.pinacotecadesantos.org.br 
Local: Pinacoteca Benedicto Calixto (Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão) 
 
14/7/19 
Edu Quintana 

https://www.facebook.com/hashtag/rodadesamba
https://www.sescsp.org.br/programacao/197313_BANDA+EXPRESSO
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Influenciado por grandes nomes da MPB como Ivan Lins, Milton Nascimento, Chico Buarque e João Bosco, Edu Quintana 
interpreta compositores que admira e divulga suas composições, que seguem o estilo, intitulado por ele, como MPB alternativa. 
Horário: 17h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3288-2260 
Site: http://www.pinacotecadesantos.org.br 
Local: Pinacoteca Benedicto Calixto (Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão) 
 
14/7/19 
Banda Pahalla + Soldout + Discotecagem com Caco Grandino (baixista da NX Zero)  
Parafraseando a banda australiana AC/DC: “Para aqueles que curtem rock, nós saudamos vocês”. O gênero musical que virou 
estilo de vida e lota ginásios em todo o mundo será celebrado no palco montado no Horário: a partir das 14h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Estacionamento da Arena Santos (Av. Rangel Pestana, 184, Vila Mathias) 
 
14/7/19 
O Livro dos Dias - Tributo Legião Urbana 
A música ‘O Livro dos Dias’ foi a inspiração para o nome grupo paulistano que, desde 2013, traz aos palcos os sucessos de uma 
das maiores bandas do Rock Nacional de todos os tempos: o Legião Urbana. Com seu líder, compositor e vocalista Renato Russo, 
a Legião Urbana tornou-se a única banda nacional a ultrapassar a barreira dos dez milhões de discos vendidos com suas canções 

de amor e de protesto. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 30 a R$ 60 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 99721-1951 WhatsApp 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/371/TRIBUTO_LEGIO_URBANA 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 
 

 

20/7/19 
Elton John Tributo 
Espetáculo que mostra a trajetória de Sir Elton John no cenário musical com os principais sucessos de sua 
carreira. Interpretado pelo maestro e cantor Rogério Martins, que é o representante oficial do cantor no 
Brasil.  
Horário: 21h 
Valor: R$ 70 a R$ 140 
Classificação: Livre 
Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/31718-1/d/61914 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 

 
21/7/19 
Roller Party Inter com Murilo Lima e O Bando 
Horário: 17h 
Valor: R$ 15 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3269-6900 
Site: https://intersantos.com.br/agenda/roller-party-inter/ 
Local: InterSantos (Av Saldanha da Gama, 05 – Ponta da Praia) 
 
26/7/19 
Raça Negra e Turma do Pagode 
Show inspirado no novo CD do grupo ‘Raça Negra e Amigos II’. A ideia do trabalho foi homenagear cada participante colocando 
na voz do Raça Negra os sucessos dos convidados e vice e versa.  
Horário: 21h (abertura da casa)  

Valor: R$ 60 a R$ 2.000 (camarote 10 pessoas) 
Classificação: 18 anos 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/385/Raa_Negra_e_Turma_do_Pagode 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 
 
27/7/19 
Don’t Stop Me Now - Queen Tribute Brazil 
O Queen Tribute Brasil reaviva clássicos eternos com fidelidade e emoção, como We Are the Champions, We will Rock You, I 
Want to Break Free, Love of my Life, Who Wants to Live Forever e Somebody to Love. O espetáculo Show Must Go On proporci-
ona uma completa imersão no repertório de uma das maiores bandas da história do rock internacional. Além dos riffs e letras 
que se tornaram hinos gerações a fio, a apresentação conta com a fiel interpretação do vocalista Adauto Lee. 
Horário: 20h 
Valor: Conferir a disponibilidade e pré-reserva de ingressos pelo Meu Sesi https://www.sesisp.org.br/meu-sesi 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3209-8210 
Site: https://santos.sesisp.org.br/evento/dont-stop-me-now-queen-tribute-brazil?id=3488 
Local: Sesi (Av. Nossa Sra. de Fátima, 366 – Chico de Paula) 
 

https://www.ingressonanet.com/evento/371/TRIBUTO_LEGIO_URBANA
https://www.ingressorapido.com.br/event/31718-1/d/61914
https://www.ingressonanet.com/evento/385/Raa_Negra_e_Turma_do_Pagode
https://santos.sesisp.org.br/evento/dont-stop-me-now-queen-tribute-brazil?id=3488
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3/8/19 
Nando Reis e ANAVITÓRIA 
Dois shows completos. 
Horário: 21h (abertura da casa) 
Valor: R$ 60 a R$ 120 
Classificação: 18 anos 
Site: https://bit.ly/2VXdPk8 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 

 
09/8/19 
Blow up 
Horário: 22h 
Valor: R$ 30 
Classificação: 18 anos 
Site: http://crsaldanhadagama.com.br/eventos/baile-show-blow-up-0908 
Local: Clube de Regatas Saldanha da Gama (Av. Saldanha da Gama, 44 – Ponta da Praia) 
 
 
10/8/19 
Moacyr Franco 
Neste show, o cantor, ator, escritor, humorista e diretor Moacyr Franco, celebra com versatilidade seus mais de 60 anos de 
carreira, em duas horas de apresentação, com mais de 20 canções que embalaram e emocionam várias gerações. O cantor 
relembra histórias e lembranças de momentos inesquecíveis, dividindo experiências, piadas e sonhos, tornando o público seu 
principal cúmplice.  
Horário: 21h 
Valor: R$ 66 a R$ 154 
Classificação: 12 anos 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/332/Moacyr_Franco 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 
 
17/8/19 

Fábio Jr 
Com mais de 35 anos de carreira, Fábio Jr segue colhendo os frutos de uma carreira brilhante, levando seu carisma inegualável 
em shows por todo o Brasil e conquistando novos fãs dia após dian 
Horário: 23h 
Valor: R$ 100 a R$ 230 
Classificação: 18 anos 
Site: https://www.compreingressos.com/evento/fabio_jr_santos_mendes_convention_center_33196 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 
  
20/9/19 
3º Santos Rock Festival: Capital Inicial, Jota Quest e CPM22 
Horário: 20h (abertura dos portões), 21h – CPM22, 23h – Jota Quest e 1h – Capital Inicial 
Classificação: 18 anos 
Valor: R$ 80 (Pista) e R$ 120 (VIP Premium). Combo para os 2 dias: R$ 140 (Pista) e R$ 200 (VIP Premium), no link 
https://www.ingressonanet.com/evento/339/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_combo_2_dias. 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/337/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_Sexta 
Local: Mendes Convention Center (Av. Gen. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 
 
21/9/19 
3º Santos Rock Festival: IRA!, Os Paralamas do Sucesso e Frejat 
Horário: 19h (abertura dos portões), 21h – Os Paralamas do Sucesso, 23h – IRA! e 1h – Frejat 
Classificação: 18 anos 
Valor: R$ 80 (Pista) e R$ 120 (VIP Premium). Combo para os 2 dias: R$ 140 (Pista) e R$ 200 (VIP Premium), no link 
https://www.ingressonanet.com/evento/339/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_combo_2_dias. 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/338/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_Saacutebado 
Local: Mendes Convention Center (Av. Gen. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 
 

 

5/10/19 
Roupa Nova Turnê 2019 
Prestes a completar 40 anos de estrada, a banda Roupa Nova, que possui mais de 
20 milhões de cópias vendidas e 37 discos lançados até hoje, apresenta show com 
seus grandes sucessos, como Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo, Seguindo 
no Trem Azul, A Viagem e Coração Pirata, além de músicas do projeto ‘As Novas do 
Roupa’, composto por 10 canções inéditas. 
Horário: 22h às 2h 
Valor: R$ 80 a R$ 2.000 
Classificação: 18 anos 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/382/Roupa_Nova_Turne_2019 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 

 
26/10/19 
Guilherme Arantes 

https://www.ingressonanet.com/evento/338/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_Saacutebado
https://www.ingressonanet.com/evento/382/Roupa_Nova_Turne_2019
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No show, o cantor e compositor que também comemora seus 43 anos de carreira, toca clássicos como Planeta Água, Cheias de 
Charme, Um Dia Um Adeus e Meu Mundo e Nada Mais Mais, dentre outros sucessos, e trazendo toda a energia e musicalidade 
que é sua marca registrada. Guilherme Arantes ainda apresenta canções de seu último trabalho, Flores e Cores.  
Horário: 22h 
Valor: R$ 60 a R$ 280 
Classificação: Livre 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/361/GUILHERME_ARANTES 
Local: Clube de Regatas Vasco da Gama (Av. Alm. Saldanha da Gama, 33/35 - Ponta da Praia) 
 
>Durante o ano todo: 
 
Baile na Praia/ Projeto Musical Dan Nunes 
Ampliando ainda mais a agenda de atrações na orla, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) promove happy hours e bailes na 
Fonte do Sapo, localizada na orla da Aparecida, sempre nos fins de semana, durante todo o verão.  
14/7, 19h – Banda Survive 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Espaço Cultural Dan Nunes, ao lado da Fonte do Sapo - Orla da Aparecida 
(Cancelado em caso de chuva) 
 
Baile na Zona Noroeste 
14/7, 19h – Não divulgado até o fechamento desta Agenda. 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Praça Nicolau Geraigire (São Manoel, próximo à policlínica) 
(Cancelado em caso de chuva) 
 
13 e 14/7/19 
Concha Acústica 
- 13/7, às 19h: Não divulgado até o fim da edição 
- 14/7, às 10h: Projeto Tio Tite. Bastante conhecido na noite santista com seu rock e pop, o cantor Tite Franco decidiu reinventar 
sua carreira. Há quase dois anos, as canções infantis invadiram seu repertório de composições. 
 Na apresentação, além das letras autorais, Tite também vai tocar adaptações de músicas de personagens infantis, como A 
Galinha Pintadinha, e versões de cantigas infantis mais tradicionais.  
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Concha Acústica Vicente de Carvalho (Praia do Gonzaga, ao lado do canal 3) 
(Cancelado em caso de chuva) 
 

 

Chorinho no Aquário 
13/7, 18h – Não divulgado até o fim da edição 
3/8, 18h – Diego Alencikas 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Site: https://www.facebook.com/chorinhonoaquario 
Local: Praça Vereador Luiz La Scala, Ponta da Praia (ao lado do Aquário Municipal) 
(Cancelado em caso de chuva) 

 

TEATRO 
 
 

 

12/7/19 
1 Milhão de Anos em 1 Hora 
Encenado pela primeira vez na Broadway pelo comediante Colin Quinn (conhecido pelo 
programa Saturday Night Live), o espetáculo de humor ‘1 Milhão de Anos em 1 Hora’ 
traz, na versão brasileira, o humorista Bruno Motta num ritmo alucinante em 15 quadros, 
da era das cavernas ao Facebook. Vários personagens, sotaques e regiões são apresenta-
dos nesta comédia que viaja pelo mundo e pelo tempo. De Sócrates ao Big Brother, da 
Idade da Pedra ao Facebook, o espetáculo é sucesso de crítica e público desde a estreia. 
Versão brasileira de Marcelo Adnet. 

Horário: 21h30 
Valor: R$ 30 a R$ 70 
Classificação: 10 anos 
Site: http://bit.ly/2XyeL3E 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 

 
13/7/19 
Viviane Araújo em ‘A toda poderosa’ 

https://www.ingressonanet.com/evento/361/GUILHERME_ARANTES
http://bit.ly/2XyeL3E
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Lugar sombrio e monótono, o inferno é como se fosse uma repartição pública. E o Diabo, cansado de sua função, pediu para 
Congresso do Céu que lhe desse umas férias no Brasil. Porém, no mundo espiritual a burocracia também existe. O Tinhoso 
precisa pagar taxas no banco, reconhecer firma, tirar cópias autenticadas dos documentos, passar na receita federal e no INSS, 
e até encarar uma operadora de telemarketing. Nessa jornada, Lúcifer vai até as últimas consequências para tentar conseguir o 
seu merecido descanso. Só que Deus é uma mulher, onipresente, que criará diversos empecilhos para atrapalhar o pobre Diabo. 
Direção de Catarina Abdala. Elenco: Viviane Araújo e Maciel Silva. 
Horário: 21h 
Valor: R$ 55 a R$ 110 
Classificação: 15 anos 
Site: http://bit.ly/2FRoRBT  
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 
 
14/7/19 
A lenda do unicórnio 
Em um mundo distante, chamado Terra Encantada, viviam harmoniosamente elfos, fadas e unicórnios. Um dia, a poderosa bruxa 
Magnólia Maligna chega ao reino, querendo dominar a todos e impor o seu poder de maldades. Para isso, ela precisa roubar o 
chifre do Unicórnio Dourado. 
Horário: 15h 
Valor: R$ 30 a R$ 60 
Classificação: Livre 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/344/A_LENDA_DO_UNICRNIO 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 
 

 

21/7/19 
Terça Insana – 18 anos 
Terça Insana, criado e dirigido por Grace Gianoukas, é um projeto que revolucionou a 
cena do humor no país, com inovação e respeito pela arte de fazer comédia. O ator 
Roberto Camargo, que está desde a primeira formação de elenco fixo de Terça Insana, 
estará ao lado da Grace nesta apresentação, que tem também a participação de Mila 
Ribeiro e ainda um convidado especial. 
Horário: 19h 
Classificação: 14 anos 
Valor: R$ 30 a R$ 80 
Site: https://ingressodigital.com/evento/1454/Tera_Insana_18_Anos 
Local: Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237 - Centro Histórico) 

 
26/7/19 
Rogério Vilela em ‘Olá Terráqueos’ 
Coreografado e dirigido por Renata Pacheco, o espetáculo do Balé da Cidade de Santos, é inspirado na vida da cantora e atriz 
francesa Édith Piaf. Utilizando a linguagem contemporânea, a apresentação retrata a trajetória dessa mulher que superou inúme-
ras barreiras. Por meio de movimentos harmônicos, a exibição busca compartilhar a riqueza de emoções e a história da estrela 
francesa. A renda será destinada ao projeto Entregas do Bem. 
Horário: 20h30 e 22h 
Valor: R$ 25 a R$ 50 
Classificação: 18 anos 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/367/_Rogrio_Vilela__Ol_Terrqueos 

Local: Teatro Guarany (Praça dos Andradas, 100 - Centro Histórico) 
 

 

28/7/19 
O Show da Luna ao vivo 
Luna, Júpiter e Cláudio vão tentar descobrir as respostas para diversas perguntas num 
espetáculo repleto de canções, dança e fantasia, produzido pelo núcleo teatral da TV PinGuim. 
As canções, de autoria de André Abujamra e Márcio Nigro, foram especialmente coreografadas 
para o show. O espetáculo foi criado a partir da série de TV "O Show da Luna!", de Célia 
Catunda e Kiko Mistrorigo e conta com um grande elenco de bailarinos e atores que vão 
contracenar com a cientista preferida das crianças, a Luna. 
Horário: 15h e 18h 
Valor: Fileiras A até K – R$ 70 (inteira); Fileiras L até Q – R$ 60 (inteira). 
Classificação: Livre 
Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/30959-1/d/59360 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 

 

http://bit.ly/2FRoRBT
https://ingressodigital.com/evento/1454/Tera_Insana_18_Anos
https://www.ingressonanet.com/evento/367/_Rogrio_Vilela__Ol_Terrqueos
https://www.ingressorapido.com.br/event/30959-1/d/59360
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2 a 4/8/19 
A Mentira 
Após um enorme sucesso pela Europa, o espetáculo ‘A MENTIRA’, de Florian Zeller, será 
montado pela primeira vez no Brasil, sob direção de Miguel Falabella, que também está no 
elenco ao lado de Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter. A peça é uma comédia sobre a 
arte de esconder, para proteger aqueles que amamos ou não. Na rua, Alice surpreendeu o 
marido de sua amiga com outra mulher e é confrontada com o dilema: Deve contar o que 
viu? Paulo, seu marido, tenta convencê-la a esconder a verdade, defendendo assim a 
mentira. É só para proteger seu amigo? Ou ele também tem algo a esconder? 
Horário: Sexta e sábado, às 21h e domingo às 18h 
Classificação: 14 anos 
Valor: R$ 30 a R$ 120 
Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/31614-1/d/61500 
Local: Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237 - Centro Histórico) 

 
3/8/19 
Nany People - TsuNany Turbinado 
TsuNANY é solo stand-up idealizado por Nany People. O show relata de maneira divertida os diversos "mal-sucedidos hábitos" da 
vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos alimentares desregrados, o uso 
indiscriminado e, muitas vezes, indevido de celulares e, consequentemente, os hábitos sobre os relacionamentos sociais, afetivos 
e sexuais. 
Horário: 21h 
Classificação: 14 anos 

Valor: R$ 55 a R$ 110 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/330/Nany_People_Tsunany_Turbinado 
Local: Parque Balneário Hotel – Salão Orquídea (Av. Ana Costa, 555 – Gonzaga) 
 
11/8/19 
Do abismo às estrelas 
Primeira peça adaptada de uma obra psicografada pelo médium Divaldo Franco, o romance do imortal literato francês Victor 
Hugo, faz meditações profundas em torno dos problemas da vida e aborda a prática do aborto e da eutanásia durante a 1ª 
Guerra Mundial. A montagem tem dramaturgia de Lurimar Vianna e direção de Renato Scarpin. 
Horário: 19h 
Valor: R$ 30 e R$ 60 
Classificação: 14 anos 
Site: https://ingressodigital.com/evento/1410/Do_Abismo_as_Estrelas 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias) 
 
6/10/19 
Fábio Rabin em ‘Tá embaçado’ 
Depois do sucesso de “Tô Viajando”, show vencedor do prêmio Risadaria na categoria melhor show de Comédia Stand Up em 
2018, Fábio Rabin estreia seu novo material. “TÁ EMBAÇADO!” é o título de seu novo show, o 4.º solo de sua carreira. O título 
reflete o momento da vida de um homem que tenta escapar da rotina para salvar seu relacionamento, mas enfrenta dificuldades 
enormes como a TPM de sua esposa e sua própria falta de sensibilidade dentro de seu casamento. Além disso, tem que criar 
uma filha que está crescendo e começando a questionar o mundo para um pai que quase sempre não tem as respostas certas. 
Talvez este seja seu show mais polêmico, pois além da família, aborda grandes tabus, como drogas, preconceito e o 
“politicamente correto”. A política se mantém muito presente neste show, sempre com textos sobre atualidades do país e do 
mundo. 
Horário: 20h 
Classificação: 14 anos 
Valor: R$ 35 a R$ 80 
Site: https://bit.ly/2QtTQrS 
Local: Parque Balneário Hotel – Salão Orquídea (Av. Ana Costa, 555 – Gonzaga) 
 
 
 
 

VISITAS MONITORADAS 
 
>Durante o ano todo: 
 
Alfândega de Santos 
O imóvel integra os roteiros de visitação do Centro Histórico, que incluem também a Linha Turística do Bonde e a Linha Conheça 
Santos (city tour). 
Horário: Visitas aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, das 11h às 17h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3208-2000 
Local: Alfândega (Praça da República, s/nº - Centro Histórico) 
 
Caruara - Turismo de Base Comunitária 

Trilha com direito a banho de cachoeira, roda de conversa com antigos moradores, oficina de artesanato e, para 
completar, café típico da roça, almoço quilombola e doces caiçara. Caruara, na área continental, é a mais nova atração turística 
de Santos, que já está recebendo grupos com pelo menos 10 visitantes para um roteiro diferenciado, com cerca de oito horas de 
duração. 

https://ingressodigital.com/evento/1410/Do_Abismo_as_Estrelas


25 

O passeio, que se insere no chamado Turismo de Base Comunitária (TBC), começou a ser articulado há cerca de três 
anos e hoje envolve aproximadamente 25 moradores do bairro. “Eles foram qualificados como culinaristas, monitores de turismo 
e artesãos”, explicou Milene Oliveira, da Seção de Ecoturismo da Setur (Secretaria de Turismo), acrescentando que os primeiros 
grupos fizeram o roteiro no final do ano passado, em caráter experimental. 

Os visitantes são recebidos, por volta das 9h, com um café da roça, integrado por batata doce ou mandioca; bolos de 
polpa de palmito juçara ou de limão-cravo, e sucos de carambola, pitanga ou goiaba. Na sequência, há passeios pelo bairro com 
monitoria de moradores, trilhas - uma com direito a banho de cachoeira -, roda de conversa com antigos residentes e oficina de 
artesanato, que aproveita escamas de peixe e o tecido de guarda-chuvas. 

O almoço consiste em peixe, camarão ou marisco; bolinho de taioba; farofa de banana e salada quilombola, que utiliza 
o coração da bananeira como ingrediente. Para finalizar, doces de banana ou goiaba em calda e brigadeiro de casca de banana. 
“Todos os itens obedecem à sazonalidade e os pratos são preparados pelas próprias moradoras”, enfatiza Milene Oliveira. Para 
encerrar a programação, às 17h, os visitantes participam de café com bolo. 
Horário: 9h às 17h 
Valor: O pacote completo custa R$ 100, mas é possível reduzir os passeios ou eliminar o café, baixando o valor para R$ 80 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 99751-7484 com Sandra ou (55 13) 3466-6905 na agência de Turismo Caiçara 
Local: Alfândega (Praça da República, s/nº - Centro Histórico) 
 
Engenho São Jorge dos Erasmos 

O Engenho São Jorge dos Erasmos, construído em 1534, é a mais antiga evidência física preservada da colonização 
portuguesa em território brasileiro. Além de ser um dos riquíssimos atrativos histórico-culturais da nossa região, administrado 
pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, é um polo de estudo e pesquisa de Historiadores, Filósofos, 
Arqueólogos, Geógrafos, Biólogos, Engenheiros, Arquitetos, Jornalistas e Educadores das mais diversas áreas.  

Se você ainda não conhece as ruínas do Engenho dos Erasmos, uma novidade vai deixar o lugar ainda mais interessante 
a partir de maio/2017. A tecnologia se une a toda esta riqueza histórica no espetáculo ‘História, Luz e Som: Memórias de um 
Velho Engenho’: uma projeção audiovisual mapeada (videomapping) dos aspectos históricos do Engenho São Jorge dos Erasmos 
em suas próprias ruínas. A projeção de imagens acontece em sincronia com trilhas musicais sobre todas as estruturas e 
alvenarias aparentes do Engenho. A narrativa se inicia com paisagens urbanas atuais, contrastando com a trajetória histórica 
colonial do Engenho, com imagens que fazem referência às navegações portuguesas, às moendas de madeira dos primeiros 
engenhos e seus trabalhadores, além daquelas que remetem às tecnologias de produção de imagens, desde a xilogravura dos 
relatos quinhentistas impressos ao desenho digital das ruínas. 
Horário: Diariamente, das 9h às 16h. Visitação noturna (40 vagas) com o espetáculo de projeções audiovisuais “História, Luz e 
Som: Memórias de um Velho Engenho” às 19h. Visitas sempre com agendamento prévio e sujeitas a cancelamento em caso de 
chuva. 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Agendamento: (55 13) 3229-2703 ou pelo e-mail resjesantos@gmail.com 
Local: Engenho São Jorge dos Erasmos (Rua Alan Ciber Pinto, 96 - Vila São Jorge) 
 

 

Museu do Café - Visita ao Centro de Preparação de Café (CPC) com degustação. 
Aos sábados, O Museu do Café oferece visitas com degustação de café gourmet, que são realizadas no 
Centro de Preparação de Café (CPC) do equipamento cultural, com ingresso a R$ 10. As degustações são 
sempre ministradas pelo barista do Museu. Os participantes têm a oportunidade de degustar três tipos 
de café, utilizando o tradicional método coado, muito comum nos lares dos brasileiros, e aprender um 
pouco mais sobre as características e peculiaridades de cada grão. O barista também apresenta as 
diferenças existentes entre os cafés tradicionais, superiores e gourmet, de acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Café (Abic), órgão responsável pelas avaliações dos cafés vendidos no país, e o 
que isso influencia no resultado da bebida. Aos sábados, a visitação ao espaço expositivo é gratuita.  

Horário: Sábados, 10h30, 12h, 15h e 17h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3213-1750 / Ramal 1765 
Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico) 

 
Orquidário Municipal 
Interessados em curiosidades ambientais podem participar do passeio Caminho das Árvores, com o biólogo Afonso Neto. Os 
encontros ocorrem às terças, quartas e quintas, às 15h, 15h30, 16h e 16h30, na fonte da Ninfa Naiade. 
Valor: R$ 8 (entrada) 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3205-2210 
Local: (Praça Washington, s/n - José Menino) 
 
Turismo Cultural nas Igrejas 
 

HORÁRIOS DE VISITAS MONITORADAS ÀS IGREJAS 2019: 
 

Santuário de Nossa Senhora do Carmo (Ordem 1ª) 
Somente com agendamento prévio pelo telefone 3234-5566 

  
End: Praça Barão do Rio Branco, s/ nº - Centro 

Basílica Menor de Sto. Antônio do Embaré 
Segundas, Quintas, Sextas das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Sábados das 8h às 12h 
Domingos das 13h às 17h 

 
End: Av. Bartolomeu de Gusmão, 32 - Embaré 

Capela da Venerável Ordem 3ª do Carmo 
Segundas, Terças, Quintas e Sextas das 8h às 11h 

 Paróquia de Nossa Senhora do Rosário (Catedral) 
Terças, Quintas e Sextas das 13h às 17h 
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Sábados das 7h30 às 10h30 
  

End: Praça Barão do Rio Branco, s/ nº - Centro 

Sábados das 8h às 12h 
 

End: Praça Patriarca José Bonifácio, s/ nº - Centro 

Santuário de Sto. Antônio do Valongo 
Terças, Quintas, Sextas e Sábados das 8h às 12h 

 
End: Largo Marquês de Monte Alegre, 13 - Valongo 

Visitas podem ser agendadas no 

tel: 3201- 8000 ramal 8052 

(Secretaria de Turismo). 

 

Outras visitações: 
 
Centro Histórico - Corredor Cultural do Centro 
Agendar na FAMS (Rua Visconde do Rio Branco, 48 - Centro Histórico) - Gratuito - Tel.: (55 13) 3202-1240 
 
Conheça o Mercado 
Toda 1ª terça do mês, das 18h30 às 19h30 - Gratuito 
Mercado Municipal (Praça Iguatemi Martins, s/nº - Vila Nova) - Tel.: (55 13) 3221-1398 ou 3222-1632 
Museu de Vaney 
Agendamento para escolas do município em turmas de até 30 alunos - Tel.: (55 13) 3269-8090 
 
Pantheon dos Andradas 
Agendamento das 9h às 18h - Gratuito - Tel.: (55 13) 3221-8595 
 

DISK TOUR - OUTRAS CIDADES 
 

Cidade Telefone Site 

Bertioga 3319-9150 www.bertioga.sp.gov.br 

Cubatão 3372-4191 www.cubatao.sp.gov.br 

Guarujá 3308-7000 www.guaruja.sp.gov.br 

Itanhaém 3427-4777 www.itanhaem.sp.gov.br 

Mongaguá 3445-3000 www.mongagua.sp.gov.br 

Peruíbe 3451-1000 www.peruibe.sp.gov.br 

Praia Grande 3496-5722 www.praiagrande.sp.gov.br 

São Vicente 3561-1119 www.saovicente.sp.gov.br 

 

http://www.itanhaem.sp.gov.br/
http://www.mongagua.sp.gov.br/
http://www.peruibe.sp.gov.br/
http://www.praiagrande.sp.gov.br/
http://www.saovicente.sp.gov.br/

