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ATRAÇÃO AVISOS IMPORTANTES 

Linha 
Turística 
do Bonde 

9/11 (sáb): 
- Bonde Tradicional: 10h20 às 17h (saídas a cada 40 minutos da Estação do Valongo); 
- Bonde Japonês: 12h50 às 16h50 (saídas a cada hora da Estação do Valongo); 
- Bonde Café: Não circula. 
  
10/11 (dom): 
- Bonde Tradicional: 11h às 17h (saídas a cada hora da Estação do Valongo); 
- Bonde Japonês: 12h30 às 16h30 (saídas a cada hora da Estação do Valongo); 
- Bonde Café: Não circula. 

****************************** 

Passeio Tradicional:                                                            Bonde Café: 
- Terça a sexta, das 11h às 17h, a cada hora.                          - Sexta, das 13h30 às 16h30, a cada hora. 
Bonde Japonês: 
- Sexta, das 13h30 às 16h30, a cada hora. 

****************************** 
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, 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. 
Bonde Japonês - Passeio cultural, com guia de turismo abordando a história de Santos e a vinda do equipamento 
após a doação da cidade-irmã Nagasaki. 
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 

9 e 10/11: Parada para visita ao evento Valongo Festival Internacional da Imagem. 
***************************** 

Funcionamento:  
- Sábados, domingos, 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) – Novembro: 3/11 (Haverá feira de orgânicos no Jardim Botânico) 

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 (2/11) OU presencialmente, a partir das 9h no dia 
3/11 na Ilha de Conveniência (Praia do Boqueirão, próximo à Av. Conselheiro Nébias). Saída às 10h, da Ilha de 
Conveniência. O passeio tem duração de aproximadamente 2h30 e custa R$ 15. Em caso de chuva, o passeio pode 
ser cancelado. 

Linha  
Conheça 
Morros 

Data (sábado) – Novembro: 30/11 
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 (25/10) OU presencialmente, a partir das 13h no 
dia 26/10 na Ilha de Conveniência (Praia do Boqueirão, próximo à Av. Conselheiro Nébias). Saída às 15h da Ilha 
de Conveniência. O passeio tem duração de aproximadamente 2h30 e custa R$ 15. Em caso de chuva, o passeio 
pode ser cancelado. 

Postos 
Voluntários 

de 
Informações 

Turísticas 

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). 
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(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. 
        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 

25 e 26/11: O MUSEU PELÉ NÃO ABRIRÁ por motivo de Desinsetização. 
 
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. 
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 Isentos: Aos sábados a entrada é gratuita para todos os visitantes. 

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 
Marítimo e 
Museu do 

Mar 

Valor: R$ 30 (para visitar os dois museus). Gratuito para crianças ate 5 anos. 
Horário: Abertos de quarta a segunda, das 9h às 18h. Funciona todos os dias durante a temporada de verão. 
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 

Mendes 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. 

 

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) 
  
08/11 – SEXTA 
Sugestão do Chef: Peixe grelhado na manteiga de ervas, arroz cremoso de brócolis e chips de batata 
Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja 
  
09/11 – SÁBADO 
Cardápio fixo do Restaurante. 
 
12/11 – TERÇA 
Sugestão do Chef: Frango à parmegiana, fritas e arroz branco ou integral 
Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja 
  
13/11 – QUARTA 
Sugestão do Chef: Isca de peixe com penne ao limone 
Brasileirinho: Baião de dois   (arroz branco, feijão fradinho, bacon, calabresa, lombo em cubos, torresminho, queijo 
coalho, cebola caramelizada, cheiro verde) 
   
14/11 – QUINTA 
Sugestão do Chef: Ragu de costelinha com polenta cremosa, salada de agrião 
Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja 
   
15 À 17/11 – SEXTA À DOMINGO – FESTIVAL GEEK 
Cardápio especial. 
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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 
 
8/11/19 
Trêmula 
Trabalho solo da coreógrafa Rita Nascimento, que propõe como dramaturgia  a interlocução entre a dança e a 
literatura.  Inspirado em poemas de diversos autores que abordam a temática da saudade em seus textos. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 9 a R$ 30 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/210859_TREMULA 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 
9/11/19 
Vikings - Noite de Gala Dança de Rua do Brasil 
Realização: Dança de Rua do Brasil 30 Anos, Companhia de Dança de Rua Marcelo Cirino e Projeto Dança de Rua Secult 30 
Anos. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 22 (antecipado) e R$ 44 (no dia do evento) 
Classificação: Livre 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/455/NOITE_DE_GALA_DRB_FINAL_DE_ANO 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Sen. Pinheiro Machado, 48 – Vila Mathias) 
 

 

20/11/19 
Rituais de suspeição 
O espetáculo, fruto de pesquisa e criação da Cia. Sansacroma e que compõem o 
projeto "Entre corpos negros e homens de bem", é baseado na pesquisa de 
doutorado do sociólogo paulistano Uvanderson da Silva. Com esse trabalho, a 

Sansacroma pretende refletir acerca do corpo negro e/ou periférico como suspeito, 
suas "coreografias" sociais para camuflar processos de suspeição e como este 
corpo atravessa a sua existência na tentativa do acesso à cidadania plena e aos 
direitos civis. 
Horário: 18h 
Valor: R$ 9 a R$ 30 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/210860_RITUAIS+DE+SUSPEICAO 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 

16/12/19 
Mova-se! 
Realização: Daavila Escola de Dança Cristã. Convites à venda pelo site https://pag.ae/7VcgTjXQr. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 20 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 99133-0133 
Site: https://www.facebook.com/events/594287991103389 
Local: Teatro Guarany (Praça dos Andradas, 100 – Centro Histórico) 
 

ESPORTE 
 
10/11/19 
Santos Run 
Corrida Oficial do Santos Futebol Clube, nas categorias 8km (individual e caminhantes), com largada em frente ao portão 16 da 
Vila Belmiro, percurso por diversas ruas da cidade, entrada no campo pelo portão 20 e chegada no gramado. A partir das 10h 
acontece também a Corrida dos Peixinhos, em baterias de 50/60/80 metros, para crianças entre 3 a 12 anos. 
Horário: 7h (concentração) e 8h (largada) 
Classificação: Livre 
Site: https://ticketagora.com.br/e/santos-run-8k-corrida-e-caminhada-28697 
Local: Largada em frente ao portão 16 do Estádio Urbano Caldeira - Vila Belmiro (Rua Princesa Isabel, s/nº - Vila Belmiro) 
 
10/11/19 
Campeonato Santista de Ciclismo 

https://www.sescsp.org.br/programacao/210859_TREMULA
https://www.ingressonanet.com/evento/455/NOITE_DE_GALA_DRB_FINAL_DE_ANO
https://pag.ae/7VcgTjXQr?fbclid=IwAR0PJaAnknvlw0cl46mMBxPjka82FTfZ3jORBtMG4W2ujC2ILizgGwUuTFs
https://www.facebook.com/events/594287991103389
https://ticketagora.com.br/e/santos-run-8k-corrida-e-caminhada-28697
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Horário: 7h às 11h 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3269-8080 
Local: Largada em frente ao Aquário Municipal (Praça Luiz La Scalla, s/nº - Ponta da Praia) 
 

 

10/11/19 
Campeonato Santista de Águas Abertas – 4ª etapa 
O Campeonato Santista de Águas Abertas é uma realização da Prefeitura por meio da Secretaria 
de Esportes (Semes). Apoio: Sabesp, Grupamento de Bombeiros Marítimo GBMar, Capitania dos 
Portos, Polícia Militar, Guarda Municipal, CET e Porto Seguro. 
Horário: 8h às 12h 
Classificação: Livre 
Valor: Gratuito para assistir 
Tel.: (55 13) 3269-8080 
Local: Largada no Canal 5 e chegada no Canal 3. 

 
10/11/19 
Capoeira Equilíbrio 
Realização: Grupo de Capoeira Equilíbrio. O grupo foi fundado em Santos no dia 6 de Janeiro de 1992, pelo Mestre Eduardo 
Storti, formado do Mestre Parada. 
Horário: 8h às 18h 
Classificação: Livre 
Valor: Gratuito para assistir 
Tel.: (55 13) 3466-5953 
Site: https://www.facebook.com/capoeiraequilibrio 
Local: Centro Esportivo e Recreativo Rebouças (Praça Eng. José Rebouças, s/nº - Ponta da Praia) 
 

 

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 
 
8/11/19 
Sarau entre amigos 
Leitura dos textos de Carlos Drummond de Andrade, por Clara Sznifer e Iracema Ananias, com interpretação musical de Marcia 
Guizelini Jardim. 
Horário: 17h30 

https://ticketagora.com.br/e/santos-run-8k-corrida-e-caminhada-28697
https://www.facebook.com/capoeiraequilibrio
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Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3237-2403 
Site: http://www.afsantos.com.br 
Local: Aliança Francesa de Santos (Rua Rio Grande do Norte, 98 – Pompeia) 
 
8/11/19 
O melhor dia da minha vida – Deive Leonardo 
Durante o encontro, o pastor Deive Leonardo levará palavras de conforto e reflexão ao público. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 50 a R$ 140 
Classificação: Livre 
Site: https://ingressodigital.com/evento/1487/Deive_Leonardo_-_O_Melhor_dia_da_Minha_Vida 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 
 
8 a 10/11/19 
Mostra de Flores e Feira de Orquídeas 
A Associação dos Orquidófilos de Santos (AOS) comemora 76 anos e realiza Mostra de Flores (de 8 a 10 de novembro) e Feira de 
Orquídeas (dias 9 e 10 de novembro). A exposição contará com plantas de associações de várias regiões do Litoral de São Paulo 
que apresentarão mais de 500 orquídeas de espécies diversas. Haverá premiação para as três melhores plantas das seis 
categorias definidas: espécie brasileira, estrangeira, Brasilaelia, Cattleyas, Híbrido, Micro-orquídea. Em paralelo, no estande de 
vendas, à esquerda da entrada do Parque, haverá comercialização de plantas e mudas, além de acessórios, vasos e cachepôs, 
macadâmia (substrato), adubos orgânico e químico. A AOS terá novamente no local o "Hospital de Orquídeas" que dará 

orientações sobre problemas com as plantas. Sábado e domingo acontece a Oficina de Cultivo, das 14h às 16h, com inscrição 
gratuita pelo telefone (13) 98854-9222. Os temas abordados serão replantio; melhor tipo de substrato para o Litoral, rega, 
adubação; umidade, ventilação, e luminosidade da região e principalmente sobre a adaptação das plantas para quem mora em 
apartamento. 
Horário: 9h às 17h30 
Valor: R$ 8. Para o Pavilhão de Vendas, a entrada é gratuita. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 98854-9222 
Site: https://www.facebook.com/events/543269322911722 
Local: Orquidário Municipal (Praça Washington, s/nº - José Menino) 
 
8 a 10/11/19 
II Fórum Social Baixada Santista 
Com o tema "Defesa da Democracia e o Fortalecimento da Participação Popular", a segunda edição do evento terá cerca de 50 
atividades autogeridas por entidades e movimentos sociais. Não é preciso inscrição, basta chegar e participar, já que o evento 
pretende integrar, valorizar e fortalecer as lutas das entidades da sociedade civil. A programação completa encontra-se no link 
https://www.facebook.com/events/2951547131737346. 
Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 3221-2034 
Site: https://www.facebook.com/forumsocialbaixadasantista 
 

 

8 a 10/11/19 
Valongo Festival Internacional da Imagem 2019 
O Valongo Festival Internacional da Imagem foi criado em 2016 com o objetivo de 
investigar as diferentes formas de concepção e produção de narrativas visuais que 
compõem o debate contemporâneo. A partir da realização de atividades diversas – 
que incluem exposições, palestras, oficinas e shows –, o evento pretende, ainda, 
desafiar a compreensão a respeito do próprio campo da arte, ao abrir espaço para a 
experimentação e pesquisa. A programação completa encontra-se no link 
https://valongo.com/wp-content/uploads/2019/11/valongo-programacao.pdf. 
Valor: Gratuito 
E-mail: contato@valongo.com 
Site: https://valongo.com 
Local: Rua Tuiuti, 26 – Centro Histórico 

 
9/11/19 
Juicy Bazar – 12ª edição 
Evento de economia circular e solidariedade, por meio do consumo consciente de roupas, acessórios, objetos de decoração, 
livros e diversos outros itens de qualidade e em excelente estado, que são previamente doados, selecionados e depois 
revendidos no bazar beneficente, com preço a partir de R$ 5. Este ano, o dinheiro arrecadado será doado para as instituições 
Beaba, Instituto Ecofaxina E Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer. Em 8 anos de existência, o Juicy Bazar já estendeu 
a vida útil de mais de 50.000 peças descartadas e doou mais de R$ 280.000 para boas causas. 
Horário: 10h às 19h 
Valor: Entrada gratuita 
Classificação: Livre 
Site: https://www.juicybazar.com.br/ 
Local: AABB – Associação Atlética Banco do Brasil (Av. Ana Costa, 442 – Gonzaga) 
 
9/11/19 
Feijoada Beneficente – Arte do Dique 

Feijoada completa com diversas opções (incluindo feijoada para vegetarianos), sobremesas, bebidas inclusas (água, suco e 
refrigerante), aperitivo cortesia, sorteio de brindes, apresentação do Coletivo Querô e voz e violão. 
Horário: 13h 

https://ingressodigital.com/evento/1487/Deive_Leonardo_-_O_Melhor_dia_da_Minha_Vida
https://www.facebook.com/events/543269322911722
https://www.facebook.com/events/2951547131737346
https://www.facebook.com/forumsocialbaixadasantista
https://valongo.com/wp-content/uploads/2019/11/valongo-programacao.pdf
https://valongo.com/
https://www.juicybazar.com.br/
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Valor: R$ 120. Gratuito para crianças até 4 anos. Crianças entre 5 e 12 anos pagam meia-entrada. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 98187-1488 (WhataApp) 
Site: https://www.facebook.com/events/449749075889810 
Local: Bourbon Santos Convention Hotel (Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 – Gonzaga) 
 
9/11/19 
Roda de Jogos ‘Em Cartaz’ 
Unindo RPG e cinema, a atividade incluirá mesas baseadas em filmes e séries que fizeram sucesso nas telas: Chamado de 
Cthulhu, Harry Potter, Changeling e Peaky Blinders. Na ocasião também haverá boardgames e sorteios de livros.  
Horário: 13h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3288-1300 
Site: https://www.facebook.com/rbparatodos 
Local: Gibiteca Municipal Marcel Rodrigues Paes (Posto 5 – Praia do Boqueirão) 
 

 

9/11/19 
74 anos do Orquidário 
Comemoração de aniversário do parque zoobotânico, cuja programação inclui apresentação de grupos de 
corais, monitorias com o Clube de Monitores Mirins, brinquedos e distribuição de bolo, pipoca e algodão 
doce. 
Horário: 14h 

Valor: As atividades externas são gratuitas. O ingresso para o Orquidário custa R$ 8. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3225-1353 
Site: https://www.facebook.com/EducacaoAmbientalOrquidario 
Local: Orquidário Municipal (Praça Washington, s/nº - José Menino) 

 
9/11/19 
2ª edição da Feira Afro Santos – Feira Cultural e Negócios 
Evento que  integra as atividades do Mês da Consciência Negra e visa estimular a produção e a valorização da cultura da 
comunidade negra, resgatar a identidade afro-brasileira e fortalecer os afroempreendedores da nossa região. A feira contará com 
shows, intervenções artísticas, palestras, aulão de samba-rock, oficina de turbantes, afoxé, poesias, expositores étnicos e 
variados, espaço gastronômico e área de lazer. 

Programação: 
 
14h - Histórias de Quilombo com Giba no Sapatinho e Marcela Urbano 
14h30 - Desfile de Tendências das Expositoras de Moda e Acessórios da Afro Santos 
15h - Aulão de Samba-Rock com JTMen 
15h30 - "O Canto do Griot" - Performance Poética com Nego Panda 
16h30 - Oficina de Turbantes com Jacira Rosa da Eu Amo Turbantes 
17h - Banda Sou Óz 
17h30 - Sarau da Minas 
18h - Samba de Bamba: Néia Negreiros, Baitinha Luthier, Nilson do Violão, Tico e Mestre Tico 
18h30 - Oficina de Turbantes com Camila Araújo da Chinua Acessórios 19h - Afoxé Oba Aláàfin 

19h20 - "Os impactos negativos do Racismo na Saúde Mental da População Negra" - Palestra com a Mestra Aurélia Rios 19h30 - 
Maracatu Zabelê 
19h40 - Grupo de Mulheres Ciganas Tsara Romai 20h30 - CCES Dragões do Castelo e Assoc. Ind. Cultural do Mestre-Sala e Porta 
Bandeira de Santos 

Horário: A partir das 14h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Local: Em frente ao Sesc, na Praça Caio Ribeiro de Moraes e Silva, s/nº - Aparecida  
 
9/11/19 
Chegada do Papai Noel no Pátio Iporanga 
O bom velhinho chegará trazendo um maravilhoso show que acenderá a magia do Natal. 
Horário: 18h às 20h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3286-1138 
Site: https://www.facebook.com/events/2524290587656123 
Local: Shopping Pátio Iporanga (Av. Ana Costa, 465 – Gonzaga) 
 
9/11/19 
Chegada do Papai Noel no Praiamar 
O Papai Noel vai chegar trazendo amigos e uma linda parada de Natal no Shopping Praiamar. 

Horário: 18h às 20h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3279-2000 
Site: https://www.facebook.com/events/2528304987283600 
Local: Praiamar Shopping (Rua Alexandre Martins, 80 – Aparecida) 
 

https://www.facebook.com/events/449749075889810
https://www.facebook.com/EducacaoAmbientalOrquidario
https://www.facebook.com/events/2528304987283600
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9 a 12/11/19 
Encontro de Artesãs em Santos 
A Rede ASTA, fundadora da Escola de Negócio das Artesãs, chega a Santos com 4 minicursos com temas estratégicos para que 
as artesãs utilizem a tecnologia como ferramenta para alavancar seus negócios. Os cursos são gratuitos e é necessário fazer a 
inscrição no site. Recomenda-se que os participantes baixem no celular os aplicativos Plataforma Asta e Preço Asta, e levem para 
as aulas, pois será mais fácil acompanhar o conteúdo utilizando na prática as ferramentas que serão usadas nos minicursos. 
Horário: 9h às 13h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
E-mail: contato@redeasta.com.br 
Site: https://forms.gle/au9eX8fHaG7GSQYi7 
Local: Museu Pelé (Largo Marquês de Monte Alegre, 1 - Centro Histórico / Valongo) 
 
10/11/19 
Bunkasai 2019 – Festival da Cultura Japonesa de Santos 
Venha vivenciar a cultura japonesa em um dia repleto de shows, demonstrações culturais, exposições e oficinas (as inscrições 
antecipadas estão abertas no link https://bit.ly/2JyAhfN), além dos tradicionais pratos da culinária japonesa. 
Horário: 10h às 18h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3222-3268 
Site: http://santos.bunkyonet.org.br 
Local: Associação Japonesa de Santos (Rua Paraná, 129 – Vila Mathias) 

 

 

10/11/19 
8ª Parada de Natal do Shopping Parque Balneário 
A programação inicia às 19h30 com o tradicional desfile do Papai Noel pela 
orla da praia, partindo da Avenida Presidente Wilson, em frente ao Canal 1, no 
sentido Ponta da Praia, com previsão de chegada ao shopping até às 21 
horas. Serão mais de 60 minutos de espetáculo, e o ponto alto da noite será a 
chegada do Papai Noel, que percorrerá um trecho da avenida da praia num 
Calhambeque Ford 29, e fará uma apresentação especial na chegada ao 
shopping. Em seguida, ocorre a inauguração da decoração de Natal, que este 
ano homenageia os 50 anos da chegada do homem à Lua por meio da Missão 
Apollo 11. Um show sincronizado de luzes e música ocorrerá a cada 30 
minutos no período das 19h às 22h, com duração média de 10 minutos. Com 
o tema “Presentes que você leva para a vida toda”, até o dia 24 de dezembro 
os visitantes terão a oportunidade de fazer uma viagem espacial em um 
cenário criado especialmente para uma verdadeira expedição pelo universo. 

Horário: 19h30 às 21h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3284-0360 
Site: https://www.facebook.com/events/1524496847690960 
Local: Shopping Parque Balneário (Av. Ana Costa, 549 - Gonzaga) 

 
10 a 24/11/19 
Projeto Plínio Marcos Presente 
A obra do autor maldito que retratava os becos, bocas, o povo e suas mazelas será celebrada em sua Cidade natal, que tanto 
inspirou seus textos. Entre os dias 10 e 24 de novembro, o projeto ‘Plínio Marcos Presente’ ganha os cenários santistas em uma 
programação gratuita que reúne três segmentos que eram as paixões de Plínio: samba, teatro e cinema. 

Programação: 
 
10/11, às 19h: Apresentação do enredo ‘Plínio Marcos nas Quebradas do Mundaréu’, da Escola de Samba X-9, com a presença 
da velha guarda da Pioneira de Santos 
Local: Centro Cultural Português (Rua Amador Bueno, 188 - Centro Histórico) 
 
10 a 24/11, das 9h às 12h e das 14h às 17h: Instalação artística baseada nas obras do autor. 
Local: Centro Cultural Português (Rua Amador Bueno, 188 - Centro Histórico) 
 
11/11, às 19h: Exibição de ‘Navalha na Carne’ 

12/11, às 19h: Exibição de ‘Barrela’ 
13/11, às 19h: Exibição de ‘A rainha diaba’ 
14/11, às 17h: Exibição de ‘Dois Perdidos Numa Noite Suja’ 
Local: Museu da Imagem e do Som de Santos – Miss (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias) 
 
15/11, às 21h: Exibição de ‘Querô – uma Reportagem Maldita’ 
Local: Cine Arte Posto 4 (Orla do Gonzaga, próximo ao Canal 3) 
 
22/11, às 19h: Exibição de ‘Querô – uma Reportagem Maldita’ 
Local: Instituto Arte no Dique (Av. Brig. Faria Lima, 1349 - Rádio Clube) 
 
19 a 23/11, às 21h e 24/11, às 20h: Apresentação da peça ‘Barrela’, em uma nova versão, que aborda a crueza de um 
cárcere, em que sobrevivência e brutalidade duelam com a chegada do sétimo prisioneiro. A direção é de Tanah Corrêa, com 
assistência de Karla Lacerda. Classificação: 16 anos. 

https://forms.gle/au9eX8fHaG7GSQYi7?fbclid=IwAR2aUcd2N5z2boQDnx_oD3PLLx8sEXYnODsAaQ6zGT4RKzEu2Qo6lw_Fxy0
https://bit.ly/2JyAhfN?fbclid=IwAR0k8TBkOFEEkEWkbEeqDmNSH9yEFwpeapznHe6ztPOkDPEPcyB98PYrrqo
http://santos.bunkyonet.org.br/
https://www.facebook.com/events/1524496847690960
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Valor: Ingressos distribuídos 1 hora antes da apresentação. 

Local: Centro Cultural Português (Rua Amador Bueno, 188 - Centro Histórico) 
 
23 e 24/11, às 17h: Apresentação de ‘A Mancha Roxa’, peça que aborda, pela perspectiva de um presídio feminino, o início da 
epidemia da Aids. O espetáculo tem direção de Nei Gomes, preparação vocal de Cibelle Piacentini e preparação corporal de 
Bruno Galdino. O elenco é composto por Bianca de La Nieta, Sandy Cinara, Verônica oliveira, Julia Ohana, Vitória Shigematsu e 
Lizandra Barros. Classificação: 15 anos. 
Valor: Os ingressos serão distribuídos com 1 hora de antecedência, no Teatro Guarany (Praça dos Andradas, 100, Centro 
Histórico) 
Local: Cadeia Velha (Praça dos Andradas, s/nº - Centro Histórico) 

Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
 
22/11/19 
105 Anos do Jabaquara Atlético Clube 
No jantar comemorativo de aniversário, a cargo do buffet Fernando Festas, serão servidos Filé à Daniel, arroz com passas e 
batatas portuguesas. A animação ficará por conta da Banda Trilha Sonora e a decoração será assinada pela Gardênia Flores. 
Horário: 21h 
Valor: R$ 160 (inclui vinho, cerveja, whisky, refrigerante e água) 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3299-7375 
Local: Clube de Regatas Vasco da Gama (Av. Saldanha da Gama, 33/35 – Ponta da Praia) 
 

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 tem atrações no 
Sesc Santos (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida), Escola Radical do Posto 2 (Orla da 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. As outras 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). Programação a definir. 
Site: http://www.worldsurfcitiesnetwork.com/en/cities/santos 
Local: As atividades ocorrem no Sesc Santos, Posto 2 e praias do Gonzaga e Pompeia. 
 

 

23/11/19 
Palestra gratuita com a monja Gen Kelsang Mudita 
Nesta palestra, a monja budista Gen Kelsang Mudita, Diretora Espiritual Nacional da Nova Tradição 
Kadampa, União Budista Kadampa Internacional, irá nos mostrar como podemos treinar nossa mente 
para aos poucos torná-la mais serena e dessa forma superar o estresse e ansiedade e conhecer formas 
de felicidade cada vez mais puras. 
Horário: 10h30 às 12h 
Valor: Gratuito. Retirada de ingressos no dia do evento, a partir das 10h. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 99679-6618 
Site: https://www.facebook.com/events/347708855923403 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 
23 e 24/11/19 
Gran Bazar de Natal 
O Gran Bazar reúne uma incrível variedade de produtos. É possível encontrar expositores de diversos segmentos, como 
vestuário, acessórios, calçados, cosméticos e maquiagens, decoração, artesanatos, presentes e muitos outros. 
Horário: 14h às 22h 
Valor: Entrada gratuita 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 97409-5540 
Site: https://www.facebook.com/granbazarsantos 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 
 

 

24/11/19 
Brasil Expo Quântic 
O evento terá expositores e atividades com a jornalista Glória Maria e a palestrante motivacional Leila 
Navarro. Leila Navarro sobe ao palco às 15h para falar sobre a Expansão da Consciência Empresarial. 
Já às 19h, é a vez da jornalista Glória Maria falar sobre a Reinvenção de Profissionais no Mercado. 
Organizado pelo Portal Sou Mulher, a feira reunirá expositores e especialistas em estética, beleza e 
alimentação saudável, para apresentar os lançamentos e debater sobre o papel da mulher na criação 
soluções transformadoras para o mercado. 

Horário: A partir das 13h 
Valor: R$ 97 (cada palestra) ou R$ 150 (combo) 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 4020-0084 / (13) 98224-2400 
Site: https://portalsoumulher.com/expoquantic 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 

http://www.worldsurfcitiesnetwork.com/en/cities/santos
https://www.facebook.com/events/347708855923403
https://www.facebook.com/granbazarsantos
https://portalsoumulher.com/expoquantic
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27 a 29/11/19 
Bazar de Natal Lions Clube 
Um evento de Natal que oferece opções variadas nas áreas de de gastronomia, artesanato, vestuário, bijuterias, moda pet, 
decoração e muito mais. 
Horário: 13h às 20h 
Valor: Entrada gratuita 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/667450080440622 
Local: Colégio São José (Av. Ana Costa, 373 – Gonzaga) 
 
1/12/19 
2º Pedal Anchieta 
O evento ciclo-turístico, que prevê participação de 50 mil ciclistas para descer a serra pelas rodovias Anchieta e Imigrantes em 
percurso de aproximadamente 70 km, será realizado pela ONG Instituto BR Ciclos, com apoio da Prefeitura de Santos e do 
governo estadual. A partida será do km10 da Via Anchieta, seguindo até a interligação, onde os ciclistas acessarão a Rodovia dos 
Imigrantes pedalando até a altura do bairro Casqueiro, em Cubatão - ponto de retorno para Via Anchieta até a entrada de 
Santos, passando ao lado do tradicional Peixe. O grupo continuará pela Av. Martins Fontes, no Saboó, e adentrará à esquerda na 
Rua São Bento, rumo ao Largo Marquês de Monte Alegre, onde será instalado um pórtico de chegada, com recepção da 
Prefeitura para os milhares de ciclistas. Para partiipar, é preciso fazer a inscrição pelo site https://bicicreteiro.org/. 
Horário: (a definir) 
Site: https://bicicreteiro.org/instituto-brciclos 
Local: Chegada no Largo Marquês de Monte Alegre, s/nº - Centro Histórico 
 

7 e 8/12/19 
O Coletivo – Feira de Criativos 
O Coletivo é um projeto voltado ao pequeno empreendedor a fim de fomentar e difundir a economia criativa na região. Esta 
edição traz expositores de acessórios, bijuterias e joalheria artesanal; aromaterapia, cosméticos e bem estar; bolsas e utilitários; 
comidinhas e cerveja artesanal; decoração; doces & confeitaria; encadernação, papelaria e cartonagem; moda infantil, feminina 
e masculina; sustentabilidade; música e discos de vinil; flash tattoo e live painting. 
Horário: 12h às 20h 
Valor: Entrada gratuita 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/557290168412627 
Local: AABB – Associação Atlética Banco do Brasil (Av. Ana Costa, 442, 3º piso – Gonzaga) 
 

 

14 e 15/12/19 
Empório Criativo de Natal 
Bazar com expositores de diversos produtos, de variados gostos e estilos, além de 
oficinas gratuitas de artesanato, com material incluso, para o público visitante. 
Horário: 12h às 21h 
Valor: Entrada gratuita 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/357947734883626 
Local: Shopping Parque Balneário (Av. Ana Costa, 549 - Gonzaga) 

 
14 e 15/12/19 
Anime Santos Geek Fest Xmas Edition 
Convidados: Charles Emmanuel (dublador), Kami (atleta de e-sports), Peter Jordan (Youtuber), Samui (cosplayer), Kahsan 
(cosplayer), Jeyre (cosplayer) e show do Detonator. 
Atrações: Batalha Campal, RPG, Card Games e jogos de tabuleiro, Espaço Temático Harry Potter,  Workshop de desenho com 
diversos convidados, Espaço Temático PSParty, Artist Alley com diversos artistas, Arena Games com Free Play e campeonatos, 
Campeonato e Free play de Just Dance 2020, Expositores de produtos, Concurso Cosplay, Concurso K-Pop Cover Star, Espaço 
temático K-POP, Praça de alimentação, Campeonato de League of Legends e muito mais. 
Horário: Sábado e domingo, das 12h às 20h 
Valor: R$ 30 a R$ 100. Gratuito para visitantes de até 10 anos e acima de 60 anos. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 97409-5540 
Site: http://bit.ly/ticketxmasedition2019 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 
 
21 e 22/12/19 
Festival OxiGênio Criativo – 3ª edição 
A terceira edição do Festival OxiGênio Criativo comemora 1 ano da rede que reúne artistas, criativos, empreendedores, 
educadores e entusiastas da sustentabilidade em prol de um mundo mais bonito, limpo e justo. O evento conta ainda com 
marcas eco, exposição de arte, apresentações artísticas, praça de alimentação saudável, workshops, rodas de conversa e clubes 
de troca. 
Horário: 9h às 18h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/2798656290199786 
Local: Estação da Cidadania (Av. Ana Costa, 340 – Campo Grande) 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/667450080440622
https://bicicreteiro.org/
https://www.facebook.com/events/557290168412627
https://www.facebook.com/events/357947734883626
https://bit.ly/ticketxmasedition2019?fbclid=IwAR1SypMw-GWcYBbqq_pFxZZQyRlVqwCaFt9bz-LdeRMXuB5n_twmImxzr7o
https://www.facebook.com/events/2798656290199786
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25/1/2020 
Baile Oficial de Santos - Zeca Pagodinho – Aniversário de Santos (474 anos) 
Com quase quatro décadas de carreira, o cantor e compositor Zeca Pagodinho é a grande atração da festa pelo aniversário da 
cidade de Santos. A venda de ingressos iniciou dia 4/11, no Fundo Social de Solidariedade (Av. Conselheiro Nébias, 388 – 
Encruzilhada). O atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h. O pagamento deve ser feito em dinheiro 
ou cheque). Toda a renda obtida com os ingressos do baile será revertida para a construção da primeira Escola Pública de 
Cinema de Santos, em anexo do Mercado Municipal, com inauguração prevista ainda para 2020. 
Horário: 20h30 
Valor: R$ 500 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3222-8050 - telefone do Fundo Social Santos 
Site: https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/venda-de-ingressos-para-o-baile-da-cidade-de-santos-inicia-nesta-segunda 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 
 
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) 
 

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). 

 

 

11/9/19 a 26/1/20 
PretAtitude 
Com curadoria de Claudinei Roberto da Silva, esta exposição apresenta um recorte da produção 
afro-brasileira contemporânea a partir de trabalhos de artistas consagrados e emergentes, todos 
insurgentes na afirmação de suas vocações ante as adversidades que transcendem o universo da 
arte. São obras de caráter muito variado e que permitem especulações sobre identidade, memória, 
política do corpo negro, gênero e formulações de caráter político que não abdicam da complexidade 
que o lugar da fala dos artistas contempla. 
Horário: Terça a sexta, das 9h às 21h30; sábado e domingo, das 10h às 18h30 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203848_PRETATITUDE 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 
10/10 a 17/11/19 
Tensões no [IN]visível 
As obras de Gersony Silva na exposição Tensões no [IN]visível, diluem o embasamento plástico em argumentos de puros valores 
da forma em ilimitadas abordagens da sua própria linguagem. O conjunto de obras transmutam as possibilidades metafóricas da 
instabilidade do fazer e ser. Estes verbos/ações fazem, ao mesmo tempo, que as dimensões semânticas e pragmáticas do tema 
nas obras adquiram um presença irrefutável.  
Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/venda-de-ingressos-para-o-baile-da-cidade-de-santos-inicia-nesta-segunda
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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) 
 
1 a 14/11/19 
Amor! História não contada! 
A mostra, do artista plástico nigeriano Augustine Kawoh, reúne cerca de 30 obras que abordam temas relacionados à 
feminilidade, igualdade social, diversidade e inclusão, explorando uma vertente cultural pouco conhecida do continente africano 
no Brasil: a Arte Moderna. 
Horário: Segunda a sexta, das 13h às 18h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Sen. Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias) 
 

 

5 a 15/11/19 
Por dentro do ateliê 
Com o objetivo de investigar e divulgar a produção artística santista, os jornalistas Carlota Cafiero e 
Claudio Vitor Vaz selecionaram e visitaram 10 ateliês, entre 2017 e 2019. O resultado dessa pesquisa pode 
ser visto na exposição “Por dentro do Ateliê”, que também originou um livro de mesmo nome. 
Horário: Segunda a sexta, das 13h às 18h 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 99213-1111 
Site: https://www.facebook.com/pordentrodoatelie/ 
Local: Galeria de Arte Brás Cubas (Av. Sen. Pinheiro Machado, 48, 2º piso - Vila Mathias) 

 
7 a 10/11/19 
Projeto Mureta: Exibição de Arte Urbana 
A mostra conta com uma série de obras individuais e coletivas dos artistas santistas Gionani Monteiro (Bani), Pedro Corrales 
(Coral) e Igor Grellet (Igana), que usam uma variedade de técnicas da street art, como spray, estêncil, pincel, desenho digital, 
lambe-lambe e instalações em suas produções. 

Horário: 18h às 2h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3877-2363 
E-mail: mureta.art@gmail.com 
Local: Casa Cinza (Rua da Paz, 51 - Boqueirão) 
 
>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 (Av. Bartolomeu de Gusmão, 15) 
 

 

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 
agendamento por telefone ou e-mail. 
Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 99714-8711 / E-mail: memoriadotrem@gmail.com 

https://www.facebook.com/pordentrodoatelie/
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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 - 23/novembro e 14/dezembro (sujeito à alteração) 
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) 
 

 

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 

 

 

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. 
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FILMES 
 
SALAS ALTERNATIVAS: 
 

 

7 a 13/11/19 
Cine Arte Posto 4: Não mexa com elas 
Orna (Liron Ben Shlush) é mãe de três filhos pequenos e está passando por 
dificuldades financeiras, com o restaurante do seu marido quase sem dar lucro. 
Quando ela consegue um emprego de assistente em uma luxuosa imobiliária, parece 
que sua sorte vai mudar, mas conforme ela cresce dentro da empresa ela se torna 
alvo de assédio de seu chefe, Benny (Menashe Noy), que efetua desde comentários 
sobre sua roupa e cabelo até agressivas sugestões. 
Horário: 16h, 18h30 e 21h 
Valor:  R$ 3 (inteira) R$ 1,50 (meia) 

Classificação: 14 anos 
Tel.: (55 13) 3288-4009 
Local: Cine Arte Posto 4 - Sala Rubens Edwald Filho (Orla do Gonzaga, próximo ao 
Canal 3) 

 
8/11/19 
Vila Criativa Vila Progresso: Pets 2 
A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno 
ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à 
criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros 
enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados. 
Horário: 18h e 20h 
Valor: Gratuito. Retirada de ingressos 30 minutos antes de cada sessão. 
Classificação: Livre 
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 

8/11, 15h30 – Cine Broadway Voices: Selena (1997) 
Selena Quintanilla (Jennifer Lopez) é uma jovem de origem hispânica que se tornou a mais popular cantora latina de todos os 
tempos, pouco após completar 20 anos. Ela consegue atingir o topo das paradas musicais americanas, ganhando dois discos de 
ouro e um de platina, mas tem sua carreira interrompida de forma trágica. Classificação: Livre 

11/11, 19h – Plínio Marcos Presente: Exibição de ‘Navalha na Carne’ 
Neusa (Glauce Rocha), é uma prostituta decadente e explorada por Vado (Jece Valadão), seu cafetão. Em meio a brigas e 
desavenças, ela vai às ruas para ganhar dinheiro enquanto Vado sai com outras mulheres e passa a vida sossegado. O que eles 
não esperavam, era que Veludo (Emiliano Queiroz), um homossexual que trabalha como faxineiro, roubasse todo o dinheiro dos 
dois para comprar drogas.  
12/11, 19h - Plínio Marcos Presente: Exibição de ‘Barrela’ 
Na cela, seis prisioneiros. Em cada um, suas angústias, seus passados. A relação entre eles. A disputa do poder, sexo, curra. Um 
garoto é preso e colocado na mesma cela, onde convive com a revolta, com a solidão, enfim, com um mundo totalmente 
desconhecido para ele. Com Marcos Palmeira, Roberto Bomtempo, Chico Díaz, Marcos Winter, Antonio Pitanga. 

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) 
 
9/11/19 
Vila Criativa Morro da Penha: Homem-Aranha – No Aranhaverso 
Após ser atingido por uma teia radioativa, Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, se torna o Homem-Aranha, inspirado no 
legado do já falecido Peter Parker. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a 
presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói por baixo de um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles 
descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha. 
Horário: 14h 
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 – Morro da Penha) 
 

9/11/19 
Cine ZN Sambódromo: Pé pequeno 
Um yeti, criatura conhecida como o "Abominável Homem das Neves", vai na contramão do que todos os seus semelhantes 
acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua 
espécie neguem. Mas ele não desiste tão facilmente de provar a sua tese. 
Horário: 15h 
Valor: Gratuito. Retirada de ingressos 30 minutos antes de cada sessão. 
Classificação: Livre 
Local: Centro Esportivo e Recreativo da Zona Noroeste (Av. Afonso Schmidt, s/nº - Areia Branca) 
 

https://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/11472
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9/11/19 
43º Mostra Internacional de Cinema: O último amor de Casanova 
Itinerância de filmes em destaque da 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 
que apresentam um panorama do cinema contemporâneo mundial em suas  tendências, 
temáticas, narrativas e estéticas. 
Sinopse: Londres, século 18. Casanova, famoso por seu gosto pelo prazer e pelos jogos, 
chega à capital inglesa após sair exilado de Paris. Sem conhecer nada na cidade, o 
libertino encontra várias vezes uma jovem prostituta, Marianne de Charpillon. A moça o 
atrai a tal ponto que ele começa a ignorar todas as outras mulheres. O lendário sedutor 
está pronto para fazer qualquer coisa para conquistá-la, mas Charpillon sempre escapa 
com desculpas. (Dir: Benoît Jacquot, França, 2019, 98 min) 
Horário: 16h 
Valor: R$ 6 e R$ 12 
Classificação: 16 anos 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: 
https://www.sescsp.org.br/programacao/210399_O+ULTIMO+AMOR+DE+CASANOVA 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 
09 e 10/11/19 
Cinemateca de santos 

Programação: 

 
9/11, às 20h: Clássicos do cinema francês - A cabeça contra a parede 
Um pai assina uma cláusula de internamento psiquiátrico para seu filho, rebelde, desempregado, mas cheio de vida e 
independência, ao ser pego em ato furtando dinheiro. O jovem é submetido a um tratamento mental não-necessário que só o 
prejudica ainda mais. O psiquiatra e diretor do manicômio é uma pessoa conservadora e autoritária. Quanto mais o jovem tenta 
escapar, pior fica sua situação mental. Direção: Georges Franju. Classificação: 14 anos 
 
10/11, às 19h: Cinema e debate: Martyrs 
Lucie, uma menina de dez anos que desapareceu meses atrás, é encontrada em uma estrada, desorientada, sem lembrar de 
nada que aconteceu. Seu corpo está todo maltratado e as razões de seu desaparecimento são um mistério. Internada em um 
hospital pelos traumas causados, ela faz amizade com outra menina chamada Anna. Quinze anos depois dessa terrível 
experiência, Lucie embarca em uma sangrenta vingança contra os seus opressores, ou quem ela acredita que são. Direção: 
Pascal Laugier. Classificação: 18 anos 

Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 3251-1613 
Local: Cinemateca de Santos (Rua Ministro Xavier de Toledo, 42 - Campo Grande) 
 
21 e 22/11/19 
11º Cineme-se - Festival da Experiência do Cinema 
Para celebrar os 20 anos de Cineclube Lanterna Mágica, da Unisanta, os 90 anos da atriz Fernanda Montenegro e os 70 anos do 
cineasta Pedro Almodóvar, o tema desta edição é sobre o “Movimento no cinema através dos saberes e sabores do feminino”. 

Programação: 
 
21/11, 20h – Alma Imortal 

Documentário de Sílvio Tendler (Brasil, 2019), com a presença do rabino e escritor Nilton Bonder, autor do livro que deu origem 
à peça de teatro e ao filme, para uma conversa com o público logo após a exibição.  
Valor: Gratuito. É necessário retirar o ingresso 2 horas antes do ínício da sessão. 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 
22/11, 20h – Degustando Almodóvar – Noite de tapas e sangria 
Sabores da Espanha, cinema imersivo, degustação às escuras, música com Alice Mesquita, performance drag Queen, Almodóvar 
360º. É necessário fazer a reserva pelo link https://forms.gle/gUqcsJXuQRqpcvCn7. 
Valor: R$ 95 
Local: Restaurante Sabores da terra (Rua Espírito Santo, 9 – Campo Grande) 

Tel.: (55 13) 98230-4599 
E-mail: cinelanternamagica@gmail.com 
Site: http://cineme-se.blogspot.com 
 

MÚSICA - BALADAS 
 

 

Arcos do Valongo 
9/11, 22h – Festival Feelings Aloha Poke Beer 
Feelings resgata a cultura do vinil, despertando sentimentos através da música, em especial, a música 
brasileira. Atrações: Negra Li + KL Jay + Luccas Carlos + MontyVibe + DJ Sleet. 
Valor: R$ 40 a R$ 80 
Site: https://www.eventbrite.com.br/e/feelings-tickets-75763256941?aff=ebdssbeac 

23/11, 14h – Festival Beach Colors Play - 6ª edição 
São 12 horas de festival, das 14h às 2h do sábado, com after party até às 6 horas da manhã. O evento conta com 2 pistas, 
atrações de nível nacional (Eletrônico/Funk/Rap), área open bar, bungee jump de 30m de altura e tirolesa, além de mais de 
500 litros de tinta e 2 toneladas de pó colorido que serão jogados no público. 

https://www.sescsp.org.br/programacao/210399_O+ULTIMO+AMOR+DE+CASANOVA
https://forms.gle/gUqcsJXuQRqpcvCn7?fbclid=IwAR2xq2smVJ9M8WxN8idoIC4rup8a_DTSl19pnUeoeBWFXXmtqj7qS-99yFc
mailto:cinelanternamagica@gmail.com
https://www.eventbrite.com.br/e/feelings-tickets-75763256941?aff=ebdssbeac
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Valor: R$ 50 (pista 2º lote) e R$ 80 (área open bar) 
Site: https://tudoingresso.com/evento/beach-colors-play 
 
30/11, 18h – O Terminal – Bruninho & Davi 
Balada no Arcos Sunset, com a dupla sertaneja Bruninho & Davi, autores dos hits “E Essa Boca Aí?”, “Quando as Bocas Já Se 
Conhecem” e do recém “Tá Falando Demais”. O eletrônico fica por conta das duplas Hit Makers, Clubbers e Subb, além dos 
DJs RT, Lou, Cham Dias, Viaan e Bruno Boturão. 
Valor: R$ 40 
Site: http://bit.ly/NoArcos-3011 

Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3219-5611 
Local: Arcos do Valongo (Rua Comendador Neto, 3 – Centro Histórico) 
 

 

Arena Club 
14/11, 20h – Zimbra, Selvagens e Vivendo do Ócio 
Valor: R$ 35 a R$ 45 
Site: https://www.eventbrite.com.br/e/zimbra-selvagens-e-vivendo-do-ocio-em-santos-arena-
tickets-76326160601 
 
30/11, 21h – Show do Bicho de Pé e Enik Virgulino – Forró do Barba 
Valor: R$ 25 a R$ 600 
Site: http://bit.ly/BichoBarba 

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 
8/11, 22h – Tributo ao Down e Exodus 
9/11, 17h – Green Day Cover + Junior Groovador e Nirvana Cover 
9/11, 22h – Tributo Pearl Jam e Foo Fighters 
10/11, 18h – Domingueira do Rock 2 
13/11, 19h – Noite de esquenta do Santos Festival Geek com a banda OKAMI 
14/11, 22h – Classic Rock com OffCrowns e Jack Coke Club 
15/11, 22h - After Party do Festival Geek c/ tributo a Linkin Park + DJ's 

Classificação: 18 anos 
Valor: Por telefone ou WhatsApp 
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 
9/11, 23h – LUAU Bujas 
9/11, 0h – Tributo Amy Winehouse e Clássicos da Soul Music 

15/11, 22h – Baile Retrô – Funks das antigas 
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 
9/11, 22h – Carlos Bronson 
16/11, 22h – Banda Rock Collection 
23/11, 22h – Hemisfério 
30/11, 22h – Armagedon 
Valor: Por telefone ou WhatsApp 
Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3219-3606 / (13) 99706-2001 WhatsApp 
E-mail: contato@cadillacvintagebar.com 
Site: http://cadillacvintagebar.com 
Local: Cadillac Vintage Bar (Rua São Bento, 50 - Valongo) 

 

https://tudoingresso.com/evento/beach-colors-play
https://bit.ly/NoArcos-3011?fbclid=IwAR3S_Bksprv4yar-rY8rxsFCgiWTI352TGR1surGjPJIabPCEV0FfonrOaw
https://www.eventbrite.com.br/e/zimbra-selvagens-e-vivendo-do-ocio-em-santos-arena-tickets-76326160601?fbclid=IwAR28aN5_8EQfMu4PCVg3L37LidRYxiIy_2WCnZYRzgyngME_BzRp9ymniXA
https://www.eventbrite.com.br/e/zimbra-selvagens-e-vivendo-do-ocio-em-santos-arena-tickets-76326160601?fbclid=IwAR28aN5_8EQfMu4PCVg3L37LidRYxiIy_2WCnZYRzgyngME_BzRp9ymniXA
https://bit.ly/BichoBarba?fbclid=IwAR3-9EOQI-CUx9gpWvwzJj5Wv98rwAvadGTHUlyhanFw_u-SNnS3g2aMAJo
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Café Central 
9/11, 21h – Rock in Hall (parte interna do Café Central), com Via Rock + General Tequila e participação 
de Cristopher Clark + DJ Juba. 
Valor: R$ 15 (mulher) e R$ 20 (homem) 
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) 

 

 

Moby Dick 
8/11, 18h – Resenha na Varanda 
8/11, 23h – F#ck the Bass, com Adriano Pagani 
9/11, 19h – Brisa Moby 
10/11, 19h – Santo Clima 
14/11, 19h – Sexta quase retrô. Na varanda: Pagode 90 + DJ Babu. Na pista: Ricardinho + Ex é ex + 
Leandrinho + Gabriela Elli + DJ Lelli 
20/11, 18h – Pôr do samba, com DJ Lou & Daniel laleska + Checkmate & VibeHouse + Ex é ex & Dudu 
Guimarães + DJ RT 

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 
8/11, 20h30 – Carlos Bronson + Conrado Pouza e Manolo Fernandes 
9/11, 20h30 – Soldout + Sugar Duo 
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 
8/11, 22h – Tributo Charlie Brown Jr. com a banda Soldout 
9/11, 22h – Especial Bon Jovi com a banda Runaway 
14/11, 22h30 – João Maria canta Raul Seixas e Rita Lee 
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) 

 
31/12/19 
Réveillon Virada Tropical 
Jantar tropical - com buffet completo (Chef Assis), open bar, música ao vivo e sobremesas de Madalena Brigadeiros - e balada 
tropical (dividida em pista e área VIP). Line up: A divulgar. 
Horário: 21h 
Valor: R$ 250 a R$ 490 
Classificação: 18 anos 
Site: https://blacktag.com.br/eventos/4343/virada-tropical-reveillon-santos-2020 
Local: Clube Internacional de Regatas (Av. Saldanha da Gama, 5 – Ponta da Praia) 
 
31/12/19 
Réveillon Sirena Santos 
Open bar premium: vodka Absolut, whisky Ballantines, energético TNT, cerveja Petra puro malte, gin Seagers, catuaba, 
tequiloka, água Petra, refrigerante, citrus, água tônica. Open food (23h às 3h) com mesa de frios e entradas: mini carpaccio em 
torrada, wrap de frango com molho oriental, tortinhas, stick ao capresse, carolina de gorgonzola e damasco, tortoletas 
recheadas, duo de patê, mini pães, coxinha cremosa, bolinha de queijo. Jantar (finger food): risoto de pupunha com açafrão e  
rigattone italiano. O evento terá duas pistas (open air & indoor) e vista parcial para a queima de fogos. 
Horário: 22h 
Valor: R$ 240 
Classificação: 18 anos 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/423/Rveillon_Sirena_Santos_2020 
Local: Clube de Regatas Vasco da Gama (Av. Saldanha da Gama, 33/35 – Ponta da Praia) 
 
31/12/19 
Réveillon Trend 2020 Thailand 
Prepare-se para conhecer a exótica cultura Tailandesa por uma noite, com harmonia entre o novo e o antigo, cores e sorrisos, já 
que o país tem o lindo apelido de “Terra do Sorriso”. Viva ainda a magia do Yi Peng, o fantástico festival das luzes no qual os 
tailandeses enviam, através de seus tradicionais balões (chamados de “lanternas”), todas as energias negativas embora. Inicie o 
ano de 2020 com muita energia positiva. Ingressos à venda no site https://bit.ly/2qfadj6. 

https://www.facebook.com/cafecentralsantos
https://blacktag.com.br/eventos/4343/virada-tropical-reveillon-santos-2020
https://www.ingressonanet.com/evento/423/Rveillon_Sirena_Santos_2020
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(Em breve será divulgada a programação completa do evento.) 
Horário: 23h 
Valor: R$ 110 a R$ 270 
Classificação: 18 anos 
Site: https://www.facebook.com/events/2966972803526968 
Local: Clube dos Ingleses & Caiçara (Rua Santa Catarina, 127 – José Menino) 
 

MÚSICA - SHOWS 
 
8/11/19 
Paulo Costta e Ricardo Cravo Albin 
No show Hobalala, o músico Paulo Costta homenageia o criador da Bossa Nova, João Gilberto. No palco, ele e seu parceiro 
Ricardo Cravo Albin apresentam músicas e histórias do mestre da maneira como Vinicius Moraes contava que aconteciam os 
primeiros shows da Bossa Nova. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 9 a R$ 30. Venda limitada a 6 ingressos por pessoa 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/210054_PAULO+COSTTA+E+RICARDO+CRAVO+ALBIN 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 
8/11/19 
Broadway Voices 
O Broadway Voices Coral Show realizará duas apresentações com um repertório dividido em três partes: musicais nacionais, 
internacionais e dois medleys. Composto por 28 integrantes, o Coral Show dirigido pelo maestro Fernando Pompeu homenageará 
musicais como: Os Miseráveis, Família Addams, O Rei Leão entre outros. 
Horário: 20h e 21h30 
Valor: R$ 20 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3233-6060 
Site: https://www.facebook.com/tescom.teatro 
Local: Tescom – Escola de Teatro (Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 195 – Macuco) 
 

 

8/11/19 
Elymar Santos 
Neste show, Elymar apresenta canções de seu mais recente trabalho feito para 
comemorar 30 anos de carreira, onde além de seus maiores sucessos, como ‘Taras e 
manias’ e ‘Escancarando de vez’, faz releituras de vários clássicos da música brasileira. 
Horário: 20h 

Valor: R$ 60 a R$ 180 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 99721-1951 WhatsApp 
Site: https://bit.ly/2msqJdz 
Local: Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237 - Centro Histórico) 

 
15/11/19 
Leo Maia canta Tim Maia 
O show de Leo Maia, filho de Tim Maia, faz uma releitura de inesquecíveis canções, como Primavera, Azul da Cor do Mar, 
Chocolate, Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar, Gostava Tanto de Você. Abertura do grupo de crianças das oficinas de 
percussão do Instituto Arte no Dique, que trabalha a inclusão social através da arte e da cultura.  A banda apresenta ritmos do 
Brasil e do mundo. 
Horário: 19h 
Valor: R$ 9 a R$ 30. Venda limitada a 6 ingressos por pessoa. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/210759_LEO+MAIA+CANTA+TIM+MAIA 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 
15/11/19 
Sintonia – A Festa 
Com Sorriso Maroto, Belo e MC JottaPê. 
Horário: 22h 
Valor: R$ 40 a R$ 1.500 
Classificação: 18 anos 
Site: https://www.guicheweb.com.br/ingressos/12276 
Local: A. A. Portuários (Rua Joaquim Távora, 424 – Marapé) 
 

https://www.facebook.com/events/2966972803526968
https://www.sescsp.org.br/programacao/210054_PAULO+COSTTA+E+RICARDO+CRAVO+ALBIN
https://www.facebook.com/tescom.teatro
https://www.sescsp.org.br/programacao/210759_LEO+MAIA+CANTA+TIM+MAIA
https://www.guicheweb.com.br/ingressos/12276
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22/11/19 
Dado Villa Lobos & Marcelo Bonfá 
Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá voltam aos palcos para comemorar os 
aproximadamente trinta anos dos álbuns ‘Dois’ (1986) e ‘Que país é este’ (1987) da 
Legião Urbana, acompanhados dos mesmos músicos da última turnê: André Frateschi, 
Lucas Vasconcellos, Mauro Berman e Roberto Pollo. No repertório, clássicos do rock 
nacional, como “Tempo Perdido”, “Faroeste Caboclo”, “Quase sem querer”, “Índios”, “Que 
país é este” e “Eu sei”, entre outras. 
Horário: 22h 
Valor: R$ 80 a R$ 120 
Classificação: 18 anos 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/443/Legiao-Urbana 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 

 
23/11/19 
Jean William 
O tenor Jean William, prepara recital em comemoração a semana da consciência negra. No programa compositores que retratam 
a cultura e arte dos povos afro descendentes. Obras clássicas como Porgy and Bess de George Gershwin, Treemonisha de Scott 
Joplin, obras da cultura brasileira retratadas por H. Villa Lobos e ainda obras populares de alguns temas do jazz consagrados e 
do Negro Spiritual (principal estilo de canto religioso negro americano) como Amazing Grace. É preciso fazer a inscrição no site. 
Horário: 15h30 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3229-2703 
Site: http://www.engenho.prceu.usp.br/events/tenor-jean-william-no-engenho-dos-erasmos-2 
Local: Engenho dos Erasmos (Rua Alan Ciber Pinto, 96 - Vila São Jorge, Zona Noroeste) 
 

 

29/11/19 
Ney Matogrosso - Bloco Na Rua 
O novo projeto de Ney Matogrosso mistura alguns de seus sucessos com repertório de 
outros artistas. No diversificado set list estão canções como “Eu quero é botar meu 
bloco na rua” (Sergio Sampaio), “A Maçã” (Raul Seixas), “Álcool (Bolero Filosófico)", “O 
Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e "Mulher 
Barriguda", do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João 
Ricardo). O figurino foi criado sob medida pelo estilista Lino Villaventura. Luiz Stein 
assina o cenário, composto por projeções, e Juarez Farinon a luz do espetáculo, com 
supervisão de Ney. A banda é a mesma que acompanhou o cantor nos últimos 5 anos: 
Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), 
Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes 
(trombone). 
Horário: 20h (abertura) e 22h30 (início do show) 
Valor: R$ 253 a R$ 299 
Classificação: 18 anos 
Site: https://bit.ly/2nUoLTU 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 

 
6/12/19 

Ana Carolina – Fogueira em alto mar 
Turnê em comemoração aos 20 anos da trajetória musical da cantora Ana Carolina. “Fogueira em Alto Mar” é o primeiro disco de 
composições inéditas da artista após seis anos. Ana garante que o show está repleto de novidades e surpresas para os fãs, a 
começar pela estrutura do palco, que traz uma grande experiência visual, com grafismos e projeções que conversam de alguma 
maneira com as canções. No repertório, aém de faixas do novo trabalho, não faltam clássicas como “Quem de Nós Dois” e “É 
isso Aí”. Além disso, a cantora incluiu versões de músicas de grandes artistas, dentre os quais Roberto Carlos e Lulu Santos, 
assim como canções que nunca cantou ao vivo. 
Horário: 22h (abertura dos portões) e 23h (início do show) 
Valor: R$ 100 a R$ 240 
Classificação: 18 anos 
Site: https://bit.ly/2pSyVpu 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 
 
9/12/19 (a data original era 19/10/19, que foi adiada) 
Show Gospel com Fernandinho 
Todo ministro de louvor tem sua peculiaridade e em seus registros ele deixa sua identidade. A do cantor, compositor, produtor, 
pastor e também escritor Fernandinho, vem da graça de Deus, que usa sua vida para dissipar canções que têm impactado uma 
geração.  
Horário: 20h 
Valor: R$ 30 a R$ 400 
Classificação: Livre 
Site: https://www.bilheteriaexpress.com.br/show-gospel-com-fernandinho-santos.html 
Local: A.A. Portuários (Rua Rua Joaquim Távora, 424 - Marapé) 
 
26/1/2020 
Zeca Pagodinho – Aniversário de Santos (474 anos) 
Com quase quatro décadas de carreira, o cantor e compositor Zeca Pagodinho é a grande  atração da festa pelo aniversário da 
cidade de Santos. 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/show-gospel-com-fernandinho-santos.html
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Horário: (a definir) 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Local: Praia do Gonzaga 
 
>Durante o ano todo: 
 
Arte do 2 
Ampliando ainda mais a agenda de atrações na orla, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) promove show musicais de 
qualidade à beira mar, realizados junto aos quiosques do Canal 2. 

Atração não informada até o fechamento desta edição 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Quiosques do Canal 2 (Av. Presidente Wilson, s/nº – Praia do Gonzaga) 
(Cancelado em caso de chuva) 
 
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.  

Atração não informada até o fechamento desta edição 

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 

Atração não informada até o fechamento desta edição 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Em frente ao Centro Cultural Zona Noroeste (Av. Afonso Schmidt, s/nº - Areia Branca) 
 
Concha Acústica 

Atração não informada até o fechamento desta edição  

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) 
 
Projeto Samba na Praça 

Atração não informada até o fechamento desta edição  

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Praça Eng. Francisco Prestes Maia, s/nº - Vila São Jorge 
(Cancelado em caso de chuva) 
 

 

Chorinho no Aquário 
9/11, 18h – Atração não informada até o fechamento desta edição  
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 

 
9/11/19 
O pequeno príncipe 
A peça, que conta a história de um menino de outro planeta, é uma recriação do clássico de Antoine de Saint-Exupéry. Com a 
direção teatral de Alexandre Souzah, a adaptação é viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), Lei Estadual de incentivo 
à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. No elenco estão Ian Pereira, Rodrigo Rocha, 
Kathlin Christine, Mariana Schiezaro e Sandra Régis. 
Horário: 15h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Local: Vila Criativa - Unidade Penha 'Roberto Marques da Silva’ (Rua Brigadeiro Newton Braga, 39 – Morro da Penha) 
 

https://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/1504
https://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/11472
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9/11/19 
Família Tubarão 
A sempre unida Família Tubarão, com Daddy Shark/Papai Tubarão, Mommy Shark/Mamãe 
Tubarão e Baby Shark/Bebê Tubarão, juntos com seus amigos Siri e Pink Fong, defendem o mar 
dos perigos da poluição. O espetáculo conta ainda com a canção original ‘Baby Shark’ e músicas 
do universo popular infantil. 
Horário: 15h 
Classificação: Livre 
Valor: R$ 25 a R$ 50 
Site: https://www.bilheteriaexpress.com.br/familia-tubarao-em-santos.html 
Local: Parque Balneário Hotel – Salão Orquídea (Av. Ana Costa, 555 – Gonzaga) 

 

9/11/19 
La Piada de Papel 
De carona no sucesso da série espanhola “La Casa de Papel”, do Netflix, o show “La Piada de Papel” foi produzido para divertir o 
público no formato stand up. No palco, os comediantes Rodrigo Pelluca, Luiz Paixão, Edegar Augustinho e Marcus Marques 
representam três ladrões e um professor, que se organizam e planejam “sequestrar” a plateia para o riso. 
Horário: 21h 
Classificação: 16 anos 
Valor: R$ 30 a R$ 60 
Site: https://www.bilheteriaexpress.com.br/lapiada-de-papel.html 
Local: Parque Balneário Hotel – Salão Orquídea (Av. Ana Costa, 555 – Gonzaga) 
 
9/11/19 
Oh rapaz! 
O comediante e jornalista Eduardo Ladeira promete contar boas histórias e piadas do cotidiano em seu show de estreia de sua 
carreira do mundo do stand-up. Todo o montante arrecadado na apresentação beneficente será distribuído ao Grupo Rosmaninho 
e à Escola Portuguesa de Educação Infantil. 
Horário: 21h 
Classificação: Livre 
Valor: Os ingressos serão trocados por 1kg de alimento não perecível, a partir das 20h, no dia da apresentação 
Local: Centro Cultural Português (Rua Amador Bueno, 188 – Centro Histórico) 
 
10/11/19 
Fábulas de La Fontaine 
Dança, teatro, contação de história e música ao vivo se mesclam para contar algumas das mais famosas Fábulas de La Fontaine: 
A Tartaruga e a Lebre, o Leão e o Rato, a Galinha dos ovos de ouro e a Cigarra e a Formiga, entre outras. Com Núcleo de 
pesquisa mercearia de ideias. 
Horário: 17h30 
Valor: R$ 6 a R$ 20. Gratuito para crianças até 12 anos. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/211192_FABULAS+DE+LA+FONTAINE 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 
12/11/19 
Contos e lendas do Burkina Faso 
Um convite a viajar por Burkina Faso, literalmente "país dos homens íntegros", para um momento de partilha de suas culturas, 
histórias, crenças, valores e visões de mundo. Com François Moise Bamba, contador de histórias e ator. François é da casta dos 
ferreiros, os mestres do fogo e do ferro. Foi iniciado na arte do conto por seu pai e criado em estreita relação com a tradição da 
cultura e da arte griot do Burkina Faso. Foi coordenador geral da rede internacional de contadores de histórias da África do Oeste 
Afrifogo. Desde 2018 realiza o Festival Internacional dos Patrimônios Imateriais (transmissão de saberes e fazeres tradicionais). 
Horário: 19h 
Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/209903_CONTOS+E+LENDAS+DO+BURKINA+FASO 

Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 
14/11/19 
PretAgonismo – Contação de histórias 
Neste encontro, a escritora de livros infantis Kiusam de Oliveira aborda o protagonismo na área das publicações direcionadas ao 
público mirim. 
Horário: 19h30 
Valor: Gratuito. Inscrições mo local 30 minutos antes da atividade. 
Classificação: 10 anos 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/209918_PRETAGONISMO+CONTACAO+DE+HISTORIAS 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 
17/11/19 
Os Vingadores 
Após confrontarem o vilão Thanos, os Maiores Heróis da Terra têm um novo desafio: reunir o time que vai formar os NOVOS 
VINGADORES. Mas o Homem-Aranha, a Feiticeira Escarlate e o Hulk e seus amigos super heróis, Mulher Maravilha e Batman, 
podem encontrar nesse desafio um perigo maior do que imaginam já que Loki, o vilão e irmão de Thor estão de volta. 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/familia-tubarao-em-santos.html
https://www.bilheteriaexpress.com.br/lapiada-de-papel.html
https://www.sescsp.org.br/programacao/211192_FABULAS+DE+LA+FONTAINE
https://www.sescsp.org.br/programacao/209903_CONTOS+E+LENDAS+DO+BURKINA+FASO
https://www.sescsp.org.br/programacao/209918_PRETAGONISMO+CONTACAO+DE+HISTORIAS
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Horário: 16h 
Classificação: Livre 
Valor: R$ 25 e R$ 50 
Tel.: (55 13) 3251-2185 
Site: https://www.bilheteriaexpress.com.br/os-vingadores-em-santos.html 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias) 
 

 

17/11/19 
Luccas Neto com Os Aventureiros 
O youtuber Luccas Neto leva aos palcos as brincadeiras e as aventuras do seu canal em uma 
empolgante história com muitas surpresas. Os avenectureiros Luccas, Roni, Jessi e Gih viajam pelo o 
mundo desvendando o grande mistério de uma terra cheia de vilões. O espetáculo transmite uma 
mensagem da importância de ficar perto de quem gostamos, do poder do abraço e do carinho com os 
familiares e amigos. 
Horário: 18h 
Valor: R$ 50 a R$ 250 
Classificação: Livre 
Site: https://ingressodigital.com/evento/1948/Luccas_Neto_com_Os_Aventureiros 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 

 
24/11/19 
Pequeno Príncipe Preto 
Espetáculo infantojuvenil que mistura diferentes linguagens como o teatro, dança, música e tematiza a beleza e a riqueza da 
cultura negra. A montagem conta a história de um Príncipe que percorre diferentes planetas, em uma jornada de entendimento 
sobre a importância da autovalorização da sua cultura e descobre o quanto é bonita a diversidade de cada povo. O texto e 
direção são do diretor e ator Rodrigo França. O solo tem performance do ator Junior Dantas, que integra há 9 anos a Cia. 
OmondÉ. 
Horário: 17h30 
Valor: R$ 6 a R$ 20. Gratuito para crianças até 6 anos. 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/210051_PEQUENO+PRINCIPE+PRETO 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 
30/11/10 
Show de patinação ‘Natal sobre rodas’ 
Com 19 anos de trabalho e espetáculos apresentados em todo Estado de SP, a CIA LANCELLOTTI promete encantar o público 
com um show que contará a origem do Natal e o significado de sua simbologia, através de um repertório temático, figurino 
luxuoso e grande elenco de crianças e adultos.  
Horário: 20h30 
Valor: R$ 20 (meia/antecipado) e R$ 40 (na porta) 
Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 99707-9657 
Site: https://appticket.com.br/show-de-patinacao-natal-sobre-rodas?event=show-de-patinacao-natal-sobre-rodas 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 
 
6 a 8/12/19 
Anahi nos caminhos da mata 
Show musical de final de ano da Escola Livre de Dança de Santos. 
Horário: 18h e 21h 
Classificação: Livre 
Valor: R$ 15 (antecipado e meia-entrada) e R$ 30 (inteira) 
Tel.: (55 13) 3202-3578 
Site: https://www.facebook.com/ELD.Santos.sp E https://www.ingressonanet.com 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias) 
 

 

8/12/19 
Minha vida em Marte, com Mônica Martelli 
Minha Vida em Marte é a continuação da saga de Fernanda, personagem que surgiu pela primeira vez 
no teatro em 2005 quando Mônica Martelli lançou a comédia ‘Os Homens São de Marte... E é pra Lá 
que eu Vou’. Fernanda, a personagem que ela criou para falar de amor e discutir o empoderamento 

feminino (muito antes da expressão ter a importância que tem hoje), mudou a vida de Monica, que viu 
o espetáculo tornar-se um sucesso e dar origem a um filme e a uma série televisiva com o mesmo 
título. 
Fernanda, agora com 45 anos, à procura de respostas para a sobrevivência conjugal. Tendo como 
suporte suas próprias experiências, Monica leva ao teatro um monólogo bem-humorado que aproxima 
através do riso e leva homens e mulheres à reflexão. 
Horário: 20h 
Valor: R$ 50 a R$ 140 
Classificação: 14 anos 
Site: https://ingressodigital.com/evento/2136/Mnica_Martelli_em_Minha_Vida_em_Marte 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 

 
 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/os-vingadores-em-santos.html
https://ingressodigital.com/evento/1948/Luccas_Neto_com_Os_Aventureiros
https://www.sescsp.org.br/programacao/210051_PEQUENO+PRINCIPE+PRETO
https://appticket.com.br/show-de-patinacao-natal-sobre-rodas?event=show-de-patinacao-natal-sobre-rodas
https://www.facebook.com/ELD.Santos.sp
https://ingressodigital.com/evento/2136/Mnica_Martelli_em_Minha_Vida_em_Marte


25 

VISITAS MONITORADAS 
 
15/11/19 
Estrada Velha de Santos - Caminhos do Mar 
O percurso completo, de cerca de 11 Km, é realizado a pé (± 5 a 6 horas) pela estrada Velha de Santos - primeira estrada 
pavimentada da América Latina. Paradas para contemplação dos monumentos históricos, construídos em 1922, além da 
exuberante Mata Atlântica com nascentes, cachoeiras e vistas panorâmicas da Baixada Santista. 
Horário: 7h30 às 15h 
Valor: R$ 125 
Classificação: 7 anos 
Tel.: (55 13) 3466-6905 
E-mail: contato@caicaraexpedicoes.com 
Site: https://caicaraexpedicoes.com 
Local: Saída de um ponto único de Santos (a definir). 
 
17/11/19 
Combo Adventure: Trilha Mata Atlântica + Rappel Cachoeira Cabuçu 
A trilha possui extensão de 6 km (ida e volta), sendo o primeiro trecho realizado na planície costeira. O segundo trecho, no sopé 
da Serra do Mar, abriga mata original e possui vários atrativos naturais, como córregos, grandes árvores, com alguma sorte e 
técnica, é possível avistar espécies da fauna em geral e por fim a Cachoeira do Rio Cabuçu, com cerca de 10 metros de altura 
sobre enorme rocha e formando uma bela piscina natural. Rappel na Cachoeira do Cabuçu com descida positiva de cerca de 10 
metros, equivalendo a um prédio de 03 andares, com chegada na piscina natural. 
Horário: 9h às 16h 
Valor: R$ 200 
Classificação: 9 anos 
Tel.: (55 13) 3466-6905 
E-mail: contato@caicaraexpedicoes.com 
Site: https://caicaraexpedicoes.com 
Local: Saída de Cabuçu – Santos. 
 
29/11/19 
Trilha Cabuçu 
A trilha possui extensão de 6 km (ida e volta), sendo o primeiro trecho realizado na planície costeira. O segundo trecho, no sopé 
da Serra do Mar, abriga mata original e possui vários atrativos naturais, como córregos, grandes árvores, com alguma sorte e 
técnica, é possível avistar espécies da fauna em geral e por fim a Cachoeira do Rio Cabuçu, com cerca de 10 metros de altura 
sobre enorme rocha e formando uma bela piscina natural. 
Horário: 9h às 15h 
Valor: R$ 100 
Classificação: 7 anos 

Tel.: (55 13) 3466-6905 
E-mail: contato@caicaraexpedicoes.com 
Site: https://caicaraexpedicoes.com 
Local: Saída de um ponto único de Santos (a definir). 
 
>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. 

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 
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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 e 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, Quintas e Sextas das 8h às 11h e das 14h30 às 17h 

Sábados das 8h às 10h30 
  

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

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

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 
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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/

