
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecida do grande público por integrar a trilha sonora 

de filmes como Missão Impossível – Nação Secreta, com 

Tom Cruise, a ária Nessum Dorma (Ninguém Dorme), da 

ópera Turandot, de Puccini, integra o programa que o 

tenor Jean William apresenta sábado, às 15h, no Engenho 

de São Jorge dos Erasmos (R. Alan Ciber Pinto, 96, Vila São 

Jorge). Ele já se apresentou em várias cidades do mundo 

e para o papa Francisco. Grátis, mas é preciso increver- 

-se no  www.engenho.prceu.usp.br, aba Agenda. 

Destaques do fim de semana 
25 a 27 de maio 

 

Passeio é que não falta neste final de semana! Sábado, às 15h, sai a Linha Conheça Santos-

Morros, que, em suas 2h30 de duração, apresenta um lado diferente de Santos, onde 

predominam as tradições portuguesas e ciganas. É preciso fazer reserva, no dia do passeio, a 

partir das 13h, pelo telefone 3284-4375. O micro-ônibus com ar-condicionado e monitoria de 

guia de turismo sai do Posto de Informações Turísticas (PIT) do Gonzaga (Posto de Salvamento 

3) – em caso de chuva, é cancelado. Desse mesmo local também parte, sábado e domingo, 

às 10h e 14h, o city tour panorâmico que percorre cerca de 40 locais de interesse turístico-

cultural – neste final de semana, o passeio, com 2h30 de duração, contará com parada para 

visita ao Memorial Necrópole Ecumênica. Registrado pelo Guinness Word Records como o 

maior cemitério vertical do mundo, é muito mais do que um local onde se encontram 14 mil 

lóculos: possui vasta vegetação nativa, lagoas com carpas e tartarugas, e um viveiro com 

pavões, faisões, araras, tucanos e outros pássaros. Já o seu Museu de Veículos guarda 

verdadeiras relíquias de quatro e duas rodas. A passagem das linhas custa R$ 15. 

 

Duas linhas turísticas circulam neste final de semana 

 

 

T radições portuguesas 

estão no t ra jeto da 

L inha Co nheça Santos-

Mor ros,  no sábado  

 

Aspirante a cientista, Catarina  

constrói uma máquina e traz de volta 

Leonardo Da Vinci. Com a 

Companhia de Copas, o teatro 

infantil ocupa o Sesc (R. Conselheiro 

Ribas, 136, Aparecida) domingo, às 

17h30. Ingressos de R$ 5 a R$ 7 na 

bilheteria ou no www.sescsp.org.br. 

Aproveite para envolver os pequenos 

na Semana do Brincar e se encante 

também com a exposição Barroco 

Ardente e Sincrético, com esculturas, 

pinturas e peças dos séculos 17 a 19, 

de Brasil e Portugal. Grátis. 

 

  E vem aí: 
dia  3/6 – Bufonarias II  

dia  9/6 – 4 Sticks 

dia  9/6 – Meu Passado Não Me Condena 

dia 17/6 – Mumuzinho 

dia 23/6 – Festa de São Pedro 

  

Jota Quest quer todo mundo ‘cantando junto’ no Mendes 

Sesc tem muitas atrações 
para crianças e adultos 

No show ‘Músicas para cantar junto’, a  banda 

apresenta versões acústicas inéditas, novas 

canções e parcerias compostas especialmente 

para o projeto. No repertório, ‘Dias Melhores’, 

‘Amor Maior’, ‘Só Hoje’, ‘Encontrar Alguém’, 

entre outros clássicos. Mas o Jota Quest traz 

novidades também. Sábado, às 23h, no 

Mendes Convention Center (Av. Francisco 

Glicério, 2016, Campo Grande). Ingressos de  

R$ 80 a R$ 180 no https://bit.ly/2ql3jpH. 

 
 

Técnicas de circo, dança, música e 

teatro compõem o espetáculo ‘Os 

Circolíricos’, que a Pinacoteca 

Benedicto Calixto (Av. Bartolomeu de 

Gusmão, 15, Boqueirão) apresenta 

sábado, às 16h, com quatro artistas 

circenses profissionais. Depois tem 

‘Tributo a Vinícius e Tom Jobim’, com 

vozes, violão, flauta e teclado para 

recordar sucessos de dois dos maiores 

compositores da MPB. Tudo grátis. 

Aprecie também a exposição do pintor 

Benedicto Calixto e tome um café no 

Bistrô Calixto, nos jardins. 

 

Tem programa duplo na 

Pinacoteca Benedicto Calixto 

 

 Disk Tour 
 

0800-173887 

 

Sucesso internacional, tenor apresenta-se no Engenho  

http://www.turismosantos.com/
https://webmail.santos.sp.gov.br/owa/redir.aspx?C=YTgqMvMr805AvGa3VyKgFT0bEKrYX7uTtq7slzlSOk0f38uUuMDVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.engenho.prceu.usp.br%2f
http://www.sescsp.org.br/

