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EXPEDIENTE DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS  

FERIADO DA INDEPENDÊNCIA E NOSSA SRA DO MONTE SERRAT (2019)  

  07/09 – Sábado  08/09 – Domingo  

AQUÀRIO  09h às 20h (Bilheteria até 19h30)  

BONDE  
10h20 às 17h (saídas a cada quarenta minutos 

da Estação do Valongo) 

12h às 17h (saídas a cada hora da Estação do 

Valongo).  

BONDE CAFÉ  
Bonde Café - 12h50 às 16h50 (saídas a cada 

hora da Estação do Valongo);  

Bonde Café - 12h30 às 16h30 (saídas a cada 

hora da Estação do Valongo)  

CASA DO TREM BÉLICO  11h às 17h  

ESCUNA MESTRE DOS 

MARES  

Saídas às 10h40, 12h40, 14h40 e 16h40  

ESCUNA Miss Julia  Saídas às 10h00 12h00 14h00 16h00  

ENG. DOS ERASMOS  09h às 16h  

FEIR´ARTE  
14h às 22h, no calçadão da praia, em frente à  

Av. Cons. Nébias. 

14 às 22h, na praça em frente ao SESC  

FEIRA CENTRO COM 

ARTE 

11h às 17h 

FORTALEZA DA BARRA  9h às 15h  

JARDIM BOTÂNICO  08h às 18h  

JARDIM DAS ARTES  10h às 17h, junto ao Aquário e na Av. Ana Costa, calçadão da C&A/Livraria Saraiva  

LINHA CONHEÇA 

SANTOS  

Saídas da Ilha de Conveniência, às 14h. 

Parada: Museu do Café 

Saídas da Ilha de Conveniência, às 10h e 

às 14h. Parada: Museu do Café  

MEMORIAL DAS CON-

QUISTAS SANTOS F.C. 
09h às 18h (Bilheteria até as 18h). 

9h às 14h  

Jogo Santos X Athletico Paranaense  

somente visita simples    

MERCADO MUNICIPAL  7h às 13H  07h às 13h  

MERCADO DE PEIXES  07h às 18h (alguns boxes até às 15h)  07h às 18h (alguns boxes até às 15h) 

MONTE SERRAT  08h às 20h  08h às 20h, se ainda houver gente continua  

MUSEU DE ARTE SACRA  10h às 17h  10h às 17h  

MUSEU DO CAFÉ  09h às 17h(Entrada Gratuita)  10h às 17h  

MUSEUS MAR E 

MARÍTIMO  
09h às 18h 

MUSEU PELÉ  10h às 18h (Bilheteria até as 17h)  

MUSEU DE PESCA  10h às 18h  

MUSEU DO PORTO  F E C H A DO  F E C H A D O  

ORQUIDÁRIO  09h às 18h (Bilheteria até 17h)  

OUTEIRO DE SANTA 

CATARINA  
F         E         C         H         A         D         O 

PALÁCIO SATURNINO 

DE BRITO  
F E C H A D O para reforma (sem prazo) 

PANTHEON DOS 

ANDRADAS  
11h às 17h 

PINACOTECA  09h às 18h  

SHOPPING BALNEÁRIO  10h às 22h  12h às 22h  

SHOPPING MIRAMAR  10h às 22h  12h às 21h  

SHOPPING PÁTIO 

IPORANGA  

12h às 22h  12h às 22h  

SHOPPING PRAIAMAR  10h às 22h  11h às 22h  

SUPER CENTRO 

BOQUEIRÃO  

8h às 21h  F E C H A D O  
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ATRAÇÃO AVISOS IMPORTANTES 

Linha 
Turística 

do Bonde 

7/9 (sáb): 

- Tradicional: 10h20 às 17h (saídas a cada 40 minutos da Estação do Valongo); 
- Bonde Café: 12h50 às 16h50 (saídas a cada hora da Estação do Valongo). 

 
8/9 (dom): 

- Tradicional: 12h às 17h (saídas a cada hora da Estação do Valongo) – Devido à procissão da padroeira; 
- Bonde Café: 12h30 às 16h30 (saídas a cada hora da Estação do Valongo). 

Passeio Tradicional:                                                            Bonde Café: 
- Terça a sexta, das 11h às 17h, a cada hora.                          - 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. 

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 

7/9: somente saída das 14h devido às interdições do desfile da Independência - Parada para visita no 
Museu do Café.  

8/9: Parada para visita no Museu do Café. 
***************************** 

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) – Outubro: ainda não anunciado 

Funcionamento: O roteiro na Zona Noroeste compreende visita às Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos e ao 
Jardim Botânico Chico Mendes, onde ocorre a feira de orgânicos. As reservas são feitas por e-mail 

(sesetur@santos.sp.gov.br) até às 18h de sexta-feira (x/10) OU presencialmente, a partir das 9h no dia 
x/10 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) – Setembro: 28 
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 (27/9) OU presencialmente, a partir das 13h no dia 
28/9 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 
(Povits) –  

Cinco bancas de jornal do Gonzaga atuam como posto de turismo 
      Tendo em vista o início das obras de reforma e adaptação do Posto de Salvamento 3, o Posto de Informações 

Turísticas (PIT) do Gonzaga foi desativado na última quarta-feira (15/5). O serviço será suprido por cinco bancas de 
jornal do bairro, cujos proprietários e funcionários foram qualificados pela Setur (Secretaria de Turismo) para que as 

unidades funcionem como Postos Voluntários de Informações Turísticas (Povits). 
        As bancas já contam com material informativo para fornecer aos visitantes e são abastecidas regularmente, de 

acordo com a demana. Desde março de 2017, o PIT do Gonzaga funcionava no Posto de Salvamento 3. 
        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 
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(segunda a sábado, 7h às 21h; domingo, 8h às 16h), e Av. Floriano Peixoto, em frente ao nº 145 (segunda a sábado, 
7h às 19h). 

POSTO 3 – O Posto de Salvamento 3 será reformada e adaptada para abrigar a primeira escola pública inclusiva de 
surf, voltada a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

       Os trabalhos ficarão a cargo de Blessing Universal, Construção e Montagem Industrial, vencedora da tomada de 
preços, e têm prazo estimado de seis meses para conclusão. As obras envolverão 189,82m² e incluem a criação de 

salas de reuniões, professores, funcional e para guarda de material esportivo (pranchas de surf), com 30 suportes, 
além de refeitório e dois ambientes para troca de roupa. 

       O acesso será por meio de rampas e haverá adequação em piso tátil. A intervenção será executada com recursos 

de convênio com o Governo do Estado. As atividades da escola inclusiva se somarão à Escola Radical de Surf, a 
primeira gratuita dessa modalidade, no mundo, criada em 1991, que funciona no Posto de Salvamento 2. 

Memorial 

das 
Conquistas 

Santos FC 

Bilheteria: Terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. 

- Em dias de jogos e eventos na Vila Belmiro, a programação está sujeita a alteração. 
- Durante a alta temporada (dezembro a fevereiro), o museu fica aberto todos os dias. 

Visita monitorada* (museu + camarotes térreos + sala de imprensa + vestiário + laterais do campo): R$ 
40 (inteira) e R$ 20 (meia) 

Visita simples* (museu): R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) 
*DAS 10h ÀS 17h A CADA HORA CHEIA. 

- Grupos, Empresas, Agências e Escolas pagam meia entrada nas visitas. A meia entrada é garantida a estudantes, 
professores, crianças de 7 a 17 anos, aposentados acima de 60 anos e sócios. É obrigatória a apresentação de 

documento com foto. 
- Crianças até 6 anos têm entrada gratuita, sendo obrigatória a apresentação de documento. 

Museu 
Pelé 

Funcionamento normal: Terça a domingo, das 10h às 18h (bilheteria fecha às 17h) 
Ingressos (Decreto nº 7395, de 13 de março de 2016):  

 Inteira: R$ 10. Aos domingos, a entrada custa R$ 5 para todos os visitantes. 
 Meia: Estudantes em geral, professores da rede pública e privada de ensino, pessoas com deficiência e pessoas 

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

da rede pública (fundamental e médio).  
Endereço: Largo Marquês de Monte Alegre, 01, Valongo - Centro Histórico. 

Tel.: (55 13) 3233-9670     Site: https://www.facebook.com/MuseuPele 

Escunas 

Embarque: Ponte Edgard Perdigão (Ponta da Praia) 

Bilhete: R$ 40 (adultos) e R$ 20 (crianças de 4 a 10 anos e maiores de 65 anos) 
 Genesis: (13) 3567-2070 - www.passeiodeescuna.com  

 Turismo no Mar: (13) 9721-1200 - www.turismonomar.net 

 Bravotur: (13) 3227-6933 - www.bravotur.com.br 

Aquário 
e 

Orquidário 

Ingressos (Decreto nº 7.785, de 22 de junho de 2017): 

 Inteira: R$ 8 
 Meia: Estudantes regularmente matriculados de qualquer nível de ensino, mediante a apresentação da Carteira de 

Identificação Estudantil (CIE), emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional 
dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas entidades estaduais e 

municipais filiadas àquelas, pelos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e pelos Centros e Diretórios 
Acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada ano, conforme modelo único nacionalmente padronizado e 

publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais antes referidas e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), com certificação digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% (cinquenta 

por cento) de características locais, nos termos da Lei Federal nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013; Também 
pagam meia entrada crianças maiores de 08 (oito) anos e que tenham até 12 (doze) anos; e pessoas de 60 a 64 

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

acompanhantes, em visitas previamente agendadas e limitadas de acordo com a logística do Aquário e Orquidário; 
pessoas com deficiência e seu acompanhante, quando necessário; habilitados à função de guia de turismo perante 

a EMBRATUR; pessoas atendidas por associações de assistência social, declaradas de utilidade pública, e serviços 
públicos de recuperação nas áreas de saúde e social, bem como seus acompanhantes, em visitas previamente 

agendadas e limitadas de acordo com a logística do Aquário e Orquidário; menores de 8 (oito) anos e maiores de 
65 (sessenta e cinco) anos. 

 Ingressos 'COMBO' (aquisição simultânea de bilhetes para Aquário e Orquidário): Podem ser adquiridos em 
ambos os parques, pelo valor de R$12 e possuem validade de 30 dias para utilização. Lembrando que, caso haja 

não pagantes na família, é necessário passar pela bilheteria para retirada dos ingressos de isento. 
Funcionamento: Orquidário - Terça a domingo e feriados - das 9h às 18h (bilheteria fecha às 17h)  

                           Aquário - Terça a sexta, das 9h às 18h (bilheteria fecha às 17h30) / Sábado, domingo e feriados, 
das 9h às 20h (bilheteria fecha às 19h30). 

OBS.: Adquirindo 1 ingresso p/ visitar o Aquário, o visitante ganha 50% de desconto no ingresso p/ o Monte Serrat.  

Museu  
do Café 

Funcionamento: Terça a sábado, das 9h às 17h. Domingos das 10h às 17h. 
(A cafeteria tem entrada gratuita e funciona de segunda a sábado das 9h às 18h e domingos das 10h às 18h). 

Ingressos: 
 Inteira: R$ 10 

 Meia: Estudantes, funcionários da rede pública do Estado de São Paulo e terceira idade. 
 Isentos: Aos sábados a entrada é gratuita para todos os visitantes. 

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 
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feriados e a cada 30 minutos durante a semana. A Cafeteria do Monte Serrat de segunda a domingo, das 9h às 19h. 
O Antigo Cassino funciona de segunda a domingo, das 8h às 20h. O Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, de 

segunda a domingo, das 9h às 17h45. 
Valor: Passagem ida/volta - R$ 42. Meia passagem ida/volta para idosos. Grátis para crianças até 8 anos, desde que 

acompanhadas de um adulto pagante. Grupos (a partir de 10 pessoas) têm direito a desconto especial quando 
agendados com antecedência pelo e-mail agendamento@monteserrat.com.br.  

OBS1.: Apresentando o ingresso da Linha Turística do Bonde, visitantes que pagam inteira têm 50% de desconto no 
passeio do Monte Serrat. 

OBS2.: Adquirindo 1 ingresso p/ visitar o Aquário, o visitante ganha 50% de desconto no ingresso p/ o Monte Serrat. 

Museu 

de Pesca 

Valor: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia) 
Funcinamento: Funciona de quarta a domingo, das 10h às 18h. Grupos e visitas escolares devem ser agendados 

exclusivamente pelo telefone, de segunda a sexta, das 10h às 17h. Tel.: (55 13) 3261-5260. Endereço: Av. 
Bartolomeu de Gusmão 192 - Ponta da Praia. Site: www.pesca.sp.gov.br. 

Pantheon 

dos 
Andradas 

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

Palácio 
Saturnino de 

Brito 

O acervo Saturnino de Brito reabriu na terça-feira (18/6), e prossegue neste feriado também (de 18/6 à 22/6).  
Nas semanas decorrentes, funciona de terça a sábado normalmente.   

Funcionamento: De terça a sexta, das 11h às 17h. Sábado, das 11h às 16h. 

Fonte 
Nove de 

Julho 

Às 9h, 12h, 15h, 18h e 21h começa o acionamento de água da fonte com 15 minutos de duração. 

Local: Praça das Bandeiras - Gonzaga 

Museu Marí-

timo e Mu-

seu do Mar 

Valor: R$ 30 (para visitar os dois museus) 

Horário: Abertos de quarta a segunda, das 9h às 18h. Todos os dias durante o período de férias. 

Local: Museu Marítimo (Av. Governador Fernando Costa, 343 – Ponta da Praia) – Site: www.museumaritimo.com.br 

           Museu do Mar (Rua República do Equador, 81 - Ponta da Praia) – Site: www.museudomar.com.br 
Tel.: (55 13) 3261-4808 

Hemeroteca 
Roldão Men-

des Rosa 

Localizada no piso térreo do Centro de Cultura Patrícia Galvão (Av. Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias), a 
Hemeroteca possui mais de 30 mil exemplares de revistas, 72 mil jornais, 3 mil informativos e 10 mil Diários Oficiais 

para consulta, o local abre de segunda a sexta, das 8h às 18h, e nos sábados, das 8h às 13h. Mais informações pelo 
tel. 3226-8000. 

 

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) 
  

10/09 – Terça  
Sugestão do Chef: Escondidinho de frango, salada de agrião e arroz branco ou integral  

Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja  
Mignon Café – Filé mignon com crosta de café e fettuccine com redução de café - de R$ 59,90 por R$ 47,90  

 
11/09 – Quarta  

Sugestão do Chef: Peixe à dorê com espaguete ao limone  
Brasileirinho: Feijoada light (feijão preto, calabresa, paio, carne seca, costelinha e bacon) arroz branco, couve mineira, 

torresmo e farofa.  
   

12/09 – Quinta  
Sugestão do Chef: Maminha assada ao molho roti, batata rústica e arroz branco ou integral  

Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja  
Hambúrger do Chef – Hambúrger de fraldinha + costela (200gr), bacon crocante, cebola caramelizada e blend de três 

queijos (gorgonzola, queijo coalho e muçarela), maionese verde e batata rústica - de R$ 39,90 por R$ 31,90  
  

13/09 – Sexta  
Sugestão do Chef: Ragu de costelinha com polenta cremosa e salada de agrião  

Brasileirinho: Uma proteína, arroz branco ou integral, feijão, farofa e salada verde com tomate cereja  

   
14/09 – Sábado  

Cardápio fixo do Restaurante  
 

 

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 
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DANÇA 
 
6/9/19 

Escarcéu 
Toda a composição coreográfica vem da observação do encontro de ondas, formando um escarcéu, numa movimentação que se 

reflete num ciclo sem fim de ondas que se arrastam, que se chocam, que destroem num constante fluxo de movimento que é 
por vezes inacabado, num tsunami de imagens e sensações. Com a Cia Etra. 

Horário: 20h 

Valor: R$ 5 a R$ 17 

Classificação: 16 anos 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203220_ESCARCEU 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 
7/9/19 

Arrastão 
Intervenção artística realizada em áreas públicas por corpos que lutam para conseguir ocupar seus espaços, físicos e 

metafóricos. Ainda que, em alguns momentos, brinquem com a gravidade (não só aquela referida como uma das forças 

fundamentais da natureza, mas principalmente a dos fatos atuais), estes corpos acabam sempre retornando à realidade, ao chão 
áspero, rígido, sólido. Com a Cia Etra. 

Horário: 18h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203399_ARRASTAO 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 
8/9/19 

Vulcão 
O trabalho é inspirado pela relação duradoura de duas pessoas, onde o eu embrenha-se no nós e onde o terreno parece propício 

para emergir e entrar em erupção. Com a Cia Etra. 
Horário: 18h 

Valor: R$ 5 a R$ 17 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203206_VULCAO 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 

 

14/9/19 

Sons D’Oeste 
Com dança e música tradicional, o trabalho Experimenta timbres da natureza, 

trabalhando ritmos tocados no passando e vivenciados no presente através dos 
movimentos tradicionais da cultura mandingue, com ênfase nas etnias Malinké, Baga e 

Sussu, da região da Guiné Conakry, reconhecida mundialmente por seus balés. Com a 
Trupe Benkady. 

Horário: 17h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203448_SONS+DOESTE 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

20/9/19 

Revoada 
O espetáculo convida a dançar com a natureza, com seus galhos, folhas, ventos e passarinhos. Tendo a lua como farol, a 

intervenção abre caminho a contemplação, para o simples e para a poesia. Com o Coletivo Corpo Aberto. 
Horário: 17h30 às 18h30 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203705_REVOADA 

Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 

22/9/19 

Cia Santista Secult  
Na apresentação, estão confirmadas as presenças dos grupos Malosá Studio de Dança SP, Cia de Dança de Cubatão e Engenharia 

da Dança. Já a Cia Santista de Dança Secult apresentará os trabalhos competitivos, que já rederam prêmios dentro e fora do 
país.  O espetáculo vai contar com coreografias premiadas e inéditas nas modalidades de dança contemporânea, jazz, ballet 

clássico, sapateado americano, sapateado irlandês e danças urbanas. Os ingressos podem ser adquiridos na Escola Livre de 
Dança Secult (Rua Rangel Pestana, 150, bloco C - Vila Mathias), das 9h às 11h e das 14h às 18h. 

Horário: 18h 
Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada e promocional antecipado) 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 

Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 

https://www.sescsp.org.br/programacao/203399_ARRASTAO
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28/9/19 

Ballet de São Peterburgo - Rússia 
Espetáculo composto de belas paisagens e cenários delicados, ingredientes perfeitos para uma noite ao melhor estilo imperial da 

corte russa. O grande destaque é a 1ª Bailarina Oksana Bondareva do Teatro Mariinsky, e Solistas do Bolshoi de Minsk e 
Mikhaylovsky, em um repertório majestoso composto por trechos das obras Lago dos Cisnes, Spartacus, Scherezade, Carmem, 

Bolero e outros.  
Horário: 20h 

Valor: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) 
Classificação: Livre 

Site: https://www.ingressonanet.com/evento/430/Ballet_de_Sao_Petersburgo_-_Russia 
Local: Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Matias) 

 

ESPORTE 
 
6 a 8/9/19 

10º Open de Beach Tennis Santos Primavera 2019 
Horário: Sexta: montagem a partir das 11h, Torneio Interno da Escola Municipal de Beach Tennis a partir das 15h  

Sábado e domingo: a partir das 9h 

Valor: Gratuito para assistir 
Classificação: Livre 

Local: Praia do Gonzaga ( Próximo à Praia do Gonzaga) 
 

15/9/19 
Afrodite 

Corrida só de mulheres com tema na Deusa do Amor, com percurso de 6 e 12 KM. Largada em frente ao Aquário Municipal com 
percurso pela pista lado praia sentido São Vicente, retornando no Canal 3 na mesma pista e a chegada no mesmo local da larga-

da.  
Horário: Concentração às 7h e largada às 8h 

Valor: Gratuito para assistir 
Classificação: Livre 

Site:  https://ticketagora.com.br/e/corrida-afrodite-18298 
Local: Largada no Aquário Municipal (Ponta da Praia). 

 
29/9/19 

34ª Campeonato Santista de Pedestrianismo – 3ª etapa 
Evento promovido pela Prefeitura de Santos, organizado e coordenado pela Secretaria de Esportes – SEMES. O campeonato é 

composto por 5 (cinco) provas (corridas de rua) a serem realizadas durante o ano de 2019, com atribuição e soma de pontos aos 
mais bem classificados de cada etapa. Após a apuração do resultado final, serão conhecidos os melhore atletas do ano. O 

Campeonato Santista de Pedestrianismo tem por objetivo difundir a prática da modalidade, revelar novos valores da região e 
estimular a prática da atividade física - de forma contínua - em pessoas de várias idades e segmentos sociais. 

Etapas: 

3ª etapa – 29 de setembro – Largada na Praça das Bandeiras - Gonzaga 
4ª etapa – 27 de outubro – Largada no SESC - Aparecida 

5ª etapa – 24 de novembro – Largada no 6o BPMI (percurso a confirmar) 

Horário: 8h (largada) 

Valor: Gratuito para assistir 
Tel.: (55 13) 3269-8080, ramais 8016/8038 - SEMES 

E-mail: seoc-semes@santos.sp.gov.br 
Site: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeVhIarzQPXnPgAaFHGigiqUAPZHLcl 

 

 

Academias ao ar livre 

Horário: 7h30 às 11h 

Inscrições: Devem ser feitas no Centro Comunitário Castelo Branco (Rua Vergueiro Steidel, 243). Para se 
inscrever é necessário 02 fotos 3x4, cópia e original do RG e CPF, comprovante de residência e atestado 

médico. 
Unidades: 1) Praça das Palmeiras (Caruara), 2) Lagoa da Saudade (Morro da Nova Cintra), 3) Quadra 

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

 

 

Praia Acessível - Cadeiras adaptadas 
São disponibilizadas cadeiras de rodas tipo anfíbias, e os participantes contam com o apoio de 

fisioterapeutas e auxiliares. Em média, o banho de mar dura 30 minutos. 
Horário: 10h às 16h, aos Sábados e Domingos. 

Valor: Gratuito 
Inscrições: Para participar, basta preencher a ficha no local e assinar termo de responsabilidade de uso 

do equipamento. Instituições que trabalham com grupos de pessoas com deficiência ou idosos podem 
agendar o uso das cadeiras pelo e-mail codep@santos.sp.gov.br. É preciso informar o nome da 

instituição, quantidade de participantes, presença de profissional de apoio, dia e hora do passeio. 

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

 

Lian Gong: Arte corporal chinesa 
Programa 'Cuide-se Bem', para servidores, familiares e munícipes. 

https://www.ingressonanet.com/evento/430/Ballet_de_Sao_Petersburgo_-_Russia
https://drive.google.com/drive/folders/1qVeVhIarzQPXnPgAaFHGigiqUAPZHLcl
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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 
 
30/8 a 9/9/19 

Festival Santista de Teatro – FESTA 61 
Criado em 1958, o FESTA é o mais antigo festival de artes cênicas em atividade no país, reconhecido pela Ordem do Mérito 

Cultural em âmbito federal. O evento, onde despontaram dramaturgos como Plínio Marcos e Carlos Alberto Soffredini, também 
se posiciona historicamente ao propor o debate e a reflexão sobre as artes e políticas culturais. 
PROGRAMAÇÃO: 
 

DIA 6 DE SETEMBRO - SEXTA FEIRA 
 

CENTRO CULTURAL CADEIA VELHA 
 

16h 
Mostra PARALELA – Música - Coral Projeto Guri 

O Polo Regional Santos trabalha durante o ano de 2019 com o tema "Música Brasileira" e o Coral, curso escolhido para se 
apresentar no FESTA, leva com maestria uma parte da rica história de nossa música. Com estilos musicais variados, os 

educadores Alex Santana e Aline Luiz trabalham junto aos alunos, apresentações que transcendem, com momentos de 
performances e voz e movimento. 

 
18h 

Mostra Paralela Literatura / O Berro do povo - Lançamento do livro “ENCONTROS” de Andrea Gerassi  

Centro Cultural Cadeia Velha 
O processo de transição de uma família e sua filha Milena. Há 9 anos tinha nascido o Éros, concebido com muito amor, único filho 

homem, depois de duas meninas, o filho da maturidade de Andrea e Jefferson. O processo era de um luto simbólico, vivido pela 
criança e por seus pais. Mas logo se evidenciou que, naquele momento, a mãe ganhava uma filha e o pai perdia um filho. Andrea 

Gerassi - 50 anos, nascida em São Paulo, casada, mãe de três flores, duas meninas e um menino que hoje é a Milena. 
 

19h 
MESA: TERRITÓRIOS DE ACOLHIMENTO E AFETO COMO ESTRATÉGIA NA LUTA CONTRA LGBTFOBIA.  

Com Maria do Socorro Araújo, Andrea Gerassi, Luana Assumpção. Mediadora: Thais Gava. 
Maria do Socorro Araújo - Coordenadora do Mães pela Diversidade da Baixada Santista. Entrou no movimento em 2016, mãe de 

um homem gay e uma mulher bissexual.  
Andrea Gerassi - Autora do livro Encontros, mãe de Milena, menina trans de 10 anos. 

Luana Assumpção - 21 anos, está no último ano de graduação em Serviço Social pela UNIFESP, estagiária na seção de 

acolhimento para população de rua, caminha academicamente pela psicologia, antropologia e filosofia. 

Thais Gava - Doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo - USP; mestra em Saúde Coletiva pela Universidade 
Federal de São Paulo - UNIFESP (2013) e graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP 

(2001). Pesquisadora nas áreas de gênero, sexualidade, direitos sexuais e direitos reprodutivos em suas intersecções com a 
educação. 

 
20h 

CENTRO CULTURAL CADEIA VELHA 
MOSTRA REGIONAL - ESPETÁCULO: “CARTAS PARA SATÃ“ - GRUPO: PROJETO CARTAS PARA SATÃ 

“Cartas Para Satã” traz a tona algumas problemáticas que rondam as pessoas LGBTQI+, essas que são por vezes consideradas 
anormais ou que fogem do padrão considerado normal pela sociedade. A personagem, um homem, que até então é o porta-voz 

do que ele próprio considera errado, se vê lúcido pela primeira vez e com isso sem perspectiva sobre seu futuro também. A 
partir daí ele busca em sua subjetividade alguém com quem possa desabafar ou algo em que possa crer. Partimos da metáfora 

do anjo caído, Lúcifer. Ele que foi contra a vontade e opinião de Deus, se transformando em algo ruim, endemonizado; Satã: o 
culpado por fazer o homem e a mulher pecarem. 

Classificação: 16 anos / Duração: 55 minutos / Contato: cartasparasata@gmail.com 
 

21h 
PRAÇA DOS ANDRADAS 

MOSTRA REGIONAL - ESPETÁCULO: “ARRUMADINHO“ - GRUPO: TRUPE OLHO DA RUA - SANTOS/SP 
Um cortejo profético e anunciador. Seis gerentes de venda e suas respectivas visões de mundo e de mercado, que através de um 

jogo intenso com o público provocam, criticam e questionam o homem moderno, bem como a pateticidade que o cerca em 
relação ao trabalho e ao sonho de prosperidade. 

Duração: 60 minutos / Classificação: Livre / Contato:trupeolhodarua@gmail.com 
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23h 
PRAÇA DOS ANDRADAS 

MOSTRA NACIONAL - Ruína de Anjos - A Outra Companhia de Teatro - Salvador/Bahia 
Um espetáculo que não se dá numa sala de teatro, nem numa única praça. Mas se insere na dinâmica do trânsito, das lojas e da 

noite do bairro do Politeama. Para falar desse cenário que afeta a relação que o soteropolitano desenvolve com sua cidade, o 
grupo começou a construção de uma obra que reúne personagens que podem ser enxergados nas ruas do Politeama, 

especialmente à noite: a moça que faz malabares no sinal de trânsito, a travesti que faz ponto nas esquinas, o jovem 
homofóbico, o cadeirante que vende cafezinho, a velha catadora, o jovem sagaz que trafica e prega palavras que se quer 

ouvir. De maneira itinerante pelas ruas do bairro, a lógica que Ruína dos Anjos propõe convoca para além do público que 
efetivamente vai assistir a montagem, outro público que vê fragmentos da peça, que se dá em vários pontos do espetáculo. 

Classificação: 16 anos / Duração: 1h20 / Email: aoutra@gmail.com / Site: http://www.aoutracompanhia.com.br/index.php/o-
grupo 

 
DIA 7 DE SETEMBRO - DOMINGO 

 
13h 

Praça Nagazaki próxima ao Mercado Municipal 
Mostra Paralela / O berro do povo - Batalha de Danças Urbanas 

All Style 1x1 / Jurado: Guga Catanho 
Breaking 1x / Jurado: Juninho Mad 

[Batalha de duplas Mc's] 
• Batalha da Conselheiro + Batalha do Céu 

[Shows] 

• Labuta Hip-Hop + Caoz 
• Grafiteh + Vagamundo 

• Vibe RAP + Augusto Pakko 
•Rhéu + Art Radical  

•Dj Cuco VDA + Tati Botelho + DJ Dagoma 
•ASSIMILA + DJ Dog 

 
16h 

Vila Criativa - Vila Nova 
Atividade formativa - Roda de conversa sobre a Mostra Regional com Alexandre Mate e Karen Menatti 

 
18h 

Praça Nagazaki 
MOSTRA ESTADUAL - ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO - TRUPE LONA PRETA - O CIRCO FUBANGUINHO 

"O Circo Fubanguinho" da sequência a pesquisa estética e política do grupo. A elaboração das palhaçadas e das músicas se 
baseiam nas tradições populares com ênfase nos seus aspectos sociais, históricos e políticos. O roteiro é uma sequência de 

cenas clássicas de palhaço, e é costurado por amplo repertório musical que comenta, pontua e estranha as ações. Nessa peça, 
motivados por interesses antagônicos, o dono do circo e os funcionários formam um pólo contraditório. O primeiro, 

representando a ordem, a elegância, a produtividade , a eficiência; os segundos, símbolos da marginalidade, da ineficiência, da 
improdutividade. Daí, da contradição, se extrai os elementos mais valiosos das cenas. 

Classificação: Livre / Duração: 50 minutos / Contato: Henrique Alonso - hmalonso@gmail.com 
 

OBS.: No caso de chuva ou tempo instável no dia 7 de Setembro a programação será automaticamente transferida para a Vila 
Criativa na Praça Rui Ribeiro Couto, s/nº - Vila Nova nos mesmos horários. 

 
Atividade formativa: Após cada espetáculo da Mostra Regional teremos debate com Alexandre Mate e Karen Menatti 

 
Locais: 

Teatro do Sesc Santos - Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida 

Centro Cultural Cadeia Velha - Praça dos Andradas, s/nº, Centro Histórico 

Sala Plínio Marcos - Praça dos Andradas, s/nº, Centro Histórico 
Teatro Municipal Brás Cubas - Avenida Pinheiro Machado, nº 48 

Teatro Guarany - Praça dos Andradas, 100, Centro Histórico 
Praça Nagazaki, próxima ao Mercado Municipal – Paquetá 

Vila Criativa - Vila Nova - Praça Rui Ribeiro Couto, s/nº - Vila Nova 
Beach bar lounge - End. Av. Bartolomeu de Gusmão, 88 

Antiga Casa Anchieta - Rua São Paulo, 95 
Valor: Gratuito 
E-mail: festivalteatrosantos@gmail.com 

Site: https://www.facebook.com/festivalsantistateatro OU https://movimentoteatraldabaixadasantista.blogspot.com 
 

 

24/8 a 15/9/19 

Visitação Navio Logos Hope 
O Porto de Santos recebe, entre os dias 24 de agosto e 15 de setembro, a visita do navio 

biblioteca Logos Hope, da GBA Ships, organização sem fins lucrativos, com sede na Alemanha, 

opera navios que promovem intercâmbio cultural e livrarias flutuantes. Ele ficará no Cais da 

Marinha, sede da Capitania dos Portos de São Paulo no complexo marítimo (entre os terminais T-
Grão e da Citrosuco, na região de Outeirinhos). A bordo, os visitantes terão à disposição uma 

seleção de mais de 5 mil títulos de livros dos mais diversos gêneros. A programação no navio 
oferece ainda exibição de vídeo, exposições interativas e o chamado Café Internacional com a 

comercialização de sorvetes, bebidas e lanches. 

https://www.facebook.com/festivalsantistateatro
https://movimentoteatraldabaixadasantista.blogspot.com/
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Eventos a bordo: 
 

1/9, 8/9 e 15/9: Teatro ‘O leão, a feiticeira e o guarda-roupa’ 
O livro de C.S. Lewis adaptado em um espetáculo teatral, dranatizado pela tripulação internacional. 

Horário: 15h30 às 17h30 e 19h30 às 21h30 
Valor: R$ 20 

Classificação: 7 anos 
 

7/9: Encontro das Culturas 

Horário: 16h às 18h e 19h30 às 21h30 

Valor: R$ 10 

Horário: 

(Obs.: Não ocorrem visitas às segundas-feiras). 
- Dias 24 e 27/8: 14h às 21h; 

- De 25/8 a 8/9: Terça a sábado, das 10h às 21h e aos domingos, das 14h às 21h; 
- De 10 a 15/9: Terça a domingo, das 14h às 21h;  

Valor: R$ 5. Gratuito para visitantes menores de 12 anos e maiores de 65 anos. 
Classificação: Livre 

E-mail: logoshope.santos@gbaships.org 
Local: Cais da Marinha (entre os armazéns 27 e 29 da Avenida Perimetral, s/nº - Macuco) 

 

  

30/8 a 8/9/19 

Art Mundi – 17º Feira Mundial de Artesanato 
A Art Mundi promove o encontro cultural entre empreendedores, artesãos e 

visitantes. O evento reúne beleza e exclusividade nas peças de mais de 100 

expositores internacionais e nacionais. Nesta edição, haverá expositores de mais de 

10 países, como Egito, África do Sul, Nigéria, Espanha, Itália e Senegal, índios da 
tribo Pataxó expondo o seu trabalho e realizando danças típicas, mais de 10 oficinas 

de artesanato gratuitas, praça de alimentação e estandes com comidas típicas de 
países e estados diferentes, além de espaço kids. 

Horário: Segunda a sábado, das 15h às 22h e domingo, das 15h às 21h. Entrada 
gratuita das 15h às 16h, de segunda a sexta. 

Valor: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada mediante comprovação) 
Classificação: Livre 

Site: http://feiraartmundi.com.br 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 

 

6/9/19 
Lançamento do livro ‘Whitman, meu brother’ 

Pela editora Imaginário Coletivo, o escritor santista Flávio Viegas Amoreira lança sua nova obra: um longo poema em 
homenagem ao centenário do escritor Walt Whitman (1819 – 1892), com iliustrações de Fabricio Lopez. 

Horário: 19h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Local: Estação da Cidadania (Av. Ana Costa, 340 – Campo Grande) 

 
7/9/19 

Aniversário do edifício da Bolsa Oficial de Café 
Dia 7 de setembro marca uma ocasião muito especial: o aniversário de 97 anos do edifício da antiga Bolsa Oficial de Café. 

Programação: 

 

- 10h: O pesquisador Marc Storms irá ministrar o “Ciclo de Diálogos”, abordando as esculturas presentes na Torre do Relógio. Os 

interessados devem garantir uma vaga no e-mail inscricao@museudocafe.org.br. 
- 16h: O Salão do Pregão será palco da orquestra de violas "Cultura Caipira de Valinhos" 

Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3213-1750 

Site: http://www.museudocafe.org.br 
Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico) 

 
7/9/19 

Desfile cívico-militar da Independência do Brasil 
Horário: 9h 

Valor: Gratuito 
Local: Avenida Bartolomeu de Gusmão (trecho entre os canais 5 e 6) 

 
7/9/19 

Passeio Cultura-Santos Cine Afetiva 

Passeio cultural pelo Centro Histórico da cidade cinematográfica de Santos, com visitas em locações que foram cenários de filmes 

e séries. Será uma imersão cine afetiva de 1h30, com direito a muitas informações, detalhes para degustar os sabores e aromas 
da cidade e praticar turismo de experiência com guias especializados em cartografar os afetos urbanos.Iniciativa da Ricci Filmes 

- Produtora da Experiência do Cinema, com parceria do LabCine - Unisanta, Fórum da Cidadania de Santos e Vídeo Paradiso. A 
inscrição pode ser feita gratuitamente pelo link: https://forms.gle/rcX43ZGni2DswkVn7. 

Horário: 9h 

http://feiraartmundi.com.br/
http://www.museudocafe.org.br/?fbclid=IwAR0qYf2MAL3Rc0ah851v4iMQPYFi-6SC_xe6YWc6oJWHbrOI1OGos6-OvUM
https://forms.gle/rcX43ZGni2DswkVn7
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Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Site: https://forms.gle/rcX43ZGni2DswkVn7 
Local: Saída da Praça Mauá, s/nº - Centro Histórico 
 

7 e 8/9/19 
Visitação pública: Porta Helicópteros Multipropósito "Atlântico" 

O navio possui o comprimento de 203,4 metros e deslocamento de 21.500 toneladas. Pode operar sete helicópteros em seu 
convoo e transportar até dezoito aeronaves em seu hangar. 

A embarcação possui ainda a capacidade de transportar até 800 militares como tropa e projetá-los por meio de movimento 
helitransportado, ou por meio de quatro lanchas de desembarque. É dotado ainda do moderno radar Artisan 3D 997 que confere 

ao navio uma excelente capacidade de comando e controle. 
O navio é utilizado pela Marinha do Brasil na garantia da segurança marítima no Atlântico Sul e no estreitamento dos laços de 

cooperação com Marinhas amigas. 
Horário: 13h30 às 17h 

Classificação: Livre 
Valor: Gratuito 

Local: Cais da Marinha, entre os armazéns 27 e 29 da Avenida Perimetral, s/nº - Macuco 
 

8/9/19 
Festa de Nossa Sra. do Monte Serrat 

Programação: 
 

Na Catedral (Praça José Bonifácio, s/nº – Centro Histórico) 

7h – Missa Campal presidida por Dom Tarcísio Scaramusa, SDB. Em seguida, procissão com a imagem de Nossa Senhora até a 
Prefeitura para renovação da Consegração da Cidade, encerrando com a procissão de retorno ao Santuário. 

 
No Santuário (Caminho Monsenhor Moreira, 33 - Morro do Monte Serrat) 

- 9h, 11h, 16h e 19h – Missa Campal de encerramento 

Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3224-1593 / 3232-4593 (Catedral) 

Site: https://www.diocesedesantos.com.br 
 

 

8/9/19 

Star Trek Day 
Evento para fãs de Jornada nas Estrelas (STAR TREK), com palestras, bate papos e 

atividades. 
Horário: 13h às 17h30 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3288-2260 
Site: https://www.facebook.com/events/297315627837062 

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto (Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 - Boqueirão) 

 
9/9/19 

Programa Viagem Literária 

A ‘literatura fantástica’ vai ocupar a Biblioteca de Artes Cândido Portinari (Avenida Rangel Pestana, 150, Bloco C, na Vila Mathias) 
nesta segunda-feira (9) com a escritora convidada Helena Gomes, às 9h, dentro do Programa Viagem Literária, iniciativa que 

visita 76 municípios paulistas, com a presença dos principais autores do gênero no país. Na ocasião, Helena promove um bate-
papo com o público, abordando a temática da literatura fantástica, além de curiosidades sobre sua carreira. 

Horário: 9h 

Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Site: https://viagemliteraria.org.br/ 

Local: Biblioteca de Artes Cândido Portinari (Avenida Rangel Pestana, 150, Bloco C, na Vila Mathias) 

 

14/9/19 
Noite Alemã 

O grupo Cozinheiros do Bem 013, formado por ex-alunos da Escola Mascarpone, fará um jantar 
alemão em prol da ONG Defesa da Vida Animal e da creche do Carmo. No menu, salsichão com 

chucrute, joelho de porco, purê de batata azedo, apfelstrudel. 
Horário: 20h 

Valor: R$ 60 (individual) e R$ 100 (o casal). Bebidas à parte. 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 99711-2916 
Site: https://www.facebook.com/cozinheirosdobem013 

Local: Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Rua Edydio Martins, 182 – Ponta da Praia) 

 

14 e 15/9/19 

O Coletivo – Feira de Criativos 
No evento, será possível encontrar expositores de acessórios, bijuterias, joalheria artesanal, Aromaterapia, cosméticos, bem 

estar, bolsas, utilitários, decoração, encadernação, papelaria e cartonagem, moda feminina, masculina e infantil e discos de vinil, 
entre outros, além de comidinhas, cerveja Artesanal, doces e confeitaria. Haverá ainda oficinas e bate-papos, live painting e 

Flash Tattoo. 

https://viagemliteraria.org.br/
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Horário: 14h às 21h 

Valor: Gratuito 
Site: https://www.facebook.com/events/299883290966558 

Local: AABB Salão Nobre (Av. Ana Costa, 442, 3º piso – Gonzaga) 
 

22 a 24/11/19 
Conferência Internacional da Rede World Surf Cities (World Surf Cities Network - WSCN) 

Com atividades que englobam debates, rodada de negócios, atrações culturais e festival de surf. A programação, realizada pela 
primeira vez no município em 2014, tem atrações no Sesc-Santos (Rua Conselheiro Ribas, 136, Aparecida), Escola Radical do 

Posto 2 (orla do Pompeia) e praias do Gonzaga e Pompeia.  
A organização WSCN tem como objetivo aumentar a atividade econômica local (negócios, turismo, emprego e programas 

sociais) por meio do compartilhamento de conhecimentos e cooperação entre as cidades de surf ao redor do mundo, entre as 
quais Santos, representando o Brasil, está inserida.  

Mais surf cities são Viña del Mar (Chile), Arica (Chile), San Sebastian (Espanha), Las Palmas de Gran Canária (Espanha), New 
Plymouth (Nova Zelândia), Gold Coast (Austrália), Viana do Castelo (Portugal), Newcastle (Inglaterra), Montañita (Equador), 

Durban (África do Sul), Huanchaco (Peru), Ericeira (Portugal) e Lacanau (França).  
Horário: A definir 

Site: : https://www.worldsurfcitiesnetwork.com/en 
Local: A definir 

 
Durante o ano todo: 

 

 

Feira de Produtos Orgânicos 
Todo sábado: Orquidário (Praça Washington, s/nº - José Menino) 

Toda terça: Igreja da Aparecida (Av. Afonso Pena, 614 - Aparecida) 
1º e 3º domingo do mês: Jardim Botânico (Rua João Fraccaroli, s/nº - Bom 

Retiro) 
Horário: Todas as feiras acontecem das 9h às 13h 

 
A feira integra as ações para promover a qualidade de vida, oferecendo um bom 

espaço de convívio entre consumidores, produtores, comerciantes, artesãos e 
educadores. É possível encontrar hortaliças, frutas, laticínios, ovos e mantimentos 

diversos, como molho de tomate, chocolate, geleias, mel, sucos e cosméticos 
orgânicos. 

Todo 2º domingo do mês 
Feira de Discos de Santos 

Horário: 15h às 21h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Site: https://www.facebook.com/events/1382178281803908 

Local: Galeria Campos Elíseos (Praça Independência, 11 - Gonzaga) 
 

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). 

 
25/4 a 30/9/19 

Calixto: Discurso do progresso e identidade paulista 
Dividida em três módulos, a exposição busca apresentar uma análise do conteúdo retratado nas obras – individual e enquanto 

conjunto –, o contexto histórico e cultural em que o autor estava inserido, suas referências, e a importância dessas telas para 
uma narrativa que era construída em São Paulo na década de 1920. 

Horário: Terça a sábado, das 9h às 17h; domingo, das 10h às 17h.  
Valor: R$ 10. Aos sábados, a visitação é gratuita. 

Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3213-1750 
E-mail: museudocafe@museudocafe.org.br 

Site: http://www.museudocafe.org.br 
Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico) 

 

mailto:museudocafe@museudocafe.org.br
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De 8/8 a 22/9/19 

Cidades Imaginárias 

Com ‘Cidades Imaginárias’, Miriam Nigri Schreier atinge plena maturidade profissional nas artes 
plásticas. Trata-se de um instigante conjunto de trabalhos, desde pequenos até grandes formatos, 

entre pinturas em tinta acrílica e técnica mista sobre tela - sua atividade mais frequente - e algu-
mas, raras, gravuras em metal e pinturas sobre papel. 

Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3288-2260 

Site: http://www.pinacotecadesantos.org.br 
Local: Pinacoteca Benedicto Calixto (Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 - Boqueirão) 

 
23/8 a 8/9/19 

Exposição de figurinos de novelas da Globo 
Serão três figurinos expostos por semana de novelas que estão no ar atualmente, além de vídeos do processo de criação e pai-

néis interativos. 
Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 11h às 22h. 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3279-2000 
Site: http://www.praiamarshopping.com.br 

Local: Praiamar Shopping – Praça Central (Rua Alexandre Martins, 80 – Aparecida) 
 

31/8 a 22/9/19 
Traquinices, de Rubia Viegas 

Nascida em Santos, Rubia Viegas mora em Presidente Prudente há mais de 40 anos. Seu desenvolvimento artístico se deu de 
forma natural. A maior parte de suas pinturas são feitas com aquarela e nanquim sobre tela, que possuem como inspiração a 

natureza. 
Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3288-2260 
Site: http://www.pinacotecadesantos.org.br 

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto (Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 - Boqueirão) 
 

Até 6/9/19 
Arte Invisível: Drawing for meditate 

Com mais de 25 anos de carreira, Saulo Di Tarso exibe a exposição que reúne cinco séries de trabalhos do artista e curador: 
Geometria do Caos, Omnias, I like politic’s, The Crossing Points e Desenhos para Dançar.  

Horário: Segunda a sexta, das 13h às 18h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Local: Galeria de Arte Brás Cubas - 2º piso do Centro de Cultura Patrícia Galvão (Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Ma-

thias) 
 

 

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) 

 

>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) 
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Centro com arte 

Na feira, é possível encontrar moda exclusiva, artigos em palha, peças de 

decoração, bordados, marchetaria, discos antigos e suvenires da cidade. É 
possível, ainda, posar para fotos com roupas de época, utilizando os Bondes e a 

Estação do Valongo como cenário. 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3201-8000 

Horário/Local:  

- Sextas, das 10h às 17h na Praça Mauá; 

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

- Domingos, das 11h às 17h, no alpendre da Estação do Valongo. 

OBS.: Nas sextas-feiras que coincidem com feriado, a feira da Praça Mauá é transferida para a Estação do Valongo. Nas 

temporadas de Verão e Inverno é acrescentado 'De terça a quinta no alpendre do Valongo e Praça Mauá'. 
 

Estação da Cidadania 

O espaço conta com livros, hemeroteca, fotos, livros, vídeos, peças históricas e maquete de ferromodelismo, possibilitando que 
os visitantes possam saber um pouco mais sobre a história das estradas de ferro. As visitas são monitoradas pelo professor 

André Galdino. 
Horário: As visitas podem ser feitas no 1º e 3º sábados de cada mês, das 9h30 às 12h e das 13h às 15h30, ou mediante agen-

damento por telefone ou e-mail. 
Valor: Gratuito 

Tel.: (55 13) 99714-8711 / E-mail: memoriadotrem@gmail.com 
Local: Estação da Cidadania (Av. Ana Costa, 340 - Campo Grande) 

 

 

Exposição de Carros Antigos 
O Clube de Automóveis Antigos de Santos, fundado em 23 de março de 1996, é uma entidade de 

cunho cultural e recreativo, sem fins lucrativos, com o objetivo de congregar o maior número de 
proprietários e admiradores de veículos antigos e de coleção na Baixada Santista. Promove diversos 

eventos em Santos e região, incentivando a integração entre os antigomobilistas e familiares, 
através de passeios, encontros mensais e anuais, além de participação em atividades culturais e 

beneficentes, contribuindo para o resgate e preservação da memória nacional, além de disseminar a 
cultura antigomobilista. 

Horário: 13h às 17h 

Datas: Acontece aos sábados – 14/setembro, 19/outubro, 23/novembro e 14/dezembro. 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3232-4554 / E-mail: caas@caas.org.br 

Site: http://www.caas.org.br 
Local: Praça Mauá, s/nº - Centro Histórico 

 

Feira de Antiguidades 
Os apreciadores de artigos curiosos e colecionadores tem como dica de passeio a Feira de Antiguidades, reunindo dez 

expositores que comercializam itens como porcelanas, peças de decoração e moedas antigas. 

Horário: Sábados, das 10h às 19h 
Valor: Gratuito. Em caso de chuva, o evento está sujeito a cancelamento 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3226-8000 

Local: Praça Rotary, entre a Rua Carlos Fonseca e Rua Fernão Dias, Gonzaga 

 

Feira de Artes (antiga Concha das Artes) 
Horário: Sábados, domingo e feriados, das 12h às 20h 

Classificação: Livre 
Valor: Gratuito 

Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Av. Ana Costa, 552 - Gonzaga (em frente à Farmácia Drogasil) 

 

 

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 
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Jardim das Artes 

Reunindo 16 expositores, o projeto é voltado às artes visuais. Comercializa artigos como 

quadros, esculturas e fotografias. 
Horário: Sábados e domingos, das 11h às 17h 

Valor: Gratuito. Em caso de chuva, o evento está sujeito a cancelamento 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3226-8000 
Locais: Praça Vereador Luiz La Scala, em frente ao Aquário, Ponta da Praia e Av. Ana Costa 

(próximo ao Bulevar da Rua Othon Feliciano) 

 

 

Centro com Arte 
Tapetes confeccionados com fibra de pneus de caminhão, peças em marchetaria, discos e 

livros antigos, artesanato em vidro, caixas e baús de madeira, entre outros itens, podem 
ser encontrados na feira Centro com Arte.. 

Horário: Sexta à domingo, das 11h às 17h  
Valor: Gratuito  

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3201-8000 

Locais: Praça Mauá às sextas-feiras e Estação do Valongo (Largo Marquês de Monte 
Alegre, nº 2) aos sábados e domingos - Nas sextas-feiras que coincidirem com feriado, a 

feira será transferida para a Estação do Valongo. 

 

FILMES 
 

SALAS ALTERNATIVAS: 
 

 

5 a 11/9/19 

Cine Arte Posto 4: Imagens e palavras 
Godard parte de montagens de imagens para refletir sobre aspectos do cinema e do mundo. 

Colando cenas de filmes, de reportagens, de videos caseiros e mesmode desenhoa, o 
cineasta aborda as funções de tempo e do espaço, utilizando em particular o caso das 

imagens sobre o mundo árabe de como são percebidas pelo mundo 
ocidental.  Direção: JEAN-LUC GODARD. Elenco: JEAN-LUC GODARD. 

Horário: 16h, 18h30 e 21h 
Valor: R$ 1,50 (meia-entrada) e R$ 3 (inteira) 

Classificação: 14 anos 
Tel.: (55 13) 3288-4009 

Local: Cine Arte Posto 4 - Sala Rubens Edwald Filho (Orla do Gonzaga, próximo ao Canal 3) 

 

6/9/19 
Cine Vila Progresso: Shazam 

Bill Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar em um super-herói adulto 
chamado Shazam. Ao gritar ‘SHAZAM’ o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar 

suas habilidaes. Contudo, ele precisa aprender a contorlar seus poderes e enfrentaro malvado Dr. Thaddeus Sivana. 
Horário: 18h30 e 20h30 

Valor: Gratuito. Retirada de ingressos 30 minutos antes de cada sessão. 
Classificação: 12 anos 

Local: Centro Turístico, Cultural e Esportivo Vila Criativa da Vila Progresso (Rua Moisés Antiga Rua 3, s/nº - Vila Progresso)  
 

Cine ZN Sambódromo: 7/9 - FERIADO – Não haverá sessão. 
 

Museu da Imagem e do Som de Santos – MISS 

6/9, 15h30 – Cine Broadway Voices: O ocaso de uma estrela (Lady Sings the Blues) 
Apesar da infância difícil e de ter que trabalhar como faxineira e até mesmo prostituta em um bordel, Billie Holiday nunca 

desistiu de seu sonho de se tornar uma cantora de jazz. Certo dia, ela consegue um contrato em um clube do Harlem onde 
começa a cantar e encantar as plateias de toda a cidade, demonstrando um talento que ultrapassou todas as tragedias 

passadas.  Filme estadunidense de 1972 que narra a vida da cantora de jazz Billie Holiday, tendo como base a autobiografia 
homônima dela lançada no ano de 1956. Produzido pela Motown Productions para a Paramount Pictures, o filme traz Diana Ross 

no papel principal. Classificação: Livre 

10/9, 18h30 – Oscar no Miss: Moscou contra 007 
Segundo filme da franquia James Bond e o segundo a estrelar Sean Connery como o famoso espião. James Bond é enviado a 
Istanbul em uma missão para obter um aparelho decodificador muito procurado (Lektor) que está com uma secretária desertora 

da embaixada da URSS Tatiana Romanova, mas toda a situação é uma armação criada pela organização SPECTRE que busca 
vingança pelo assassinato de Dr. No. Classificação: 14 anos 

11/9, às 19h – Cine Letras: A história de Adele H. 

Halifax, 1863. Uma jovemm mulher usando o nome de Lewly chega ao local com o objetivo de encontrar o tenente Albert 
Pinson, por quem é obcecada apesar dele não corresponder o amor. Na verdade, ela é Adele Hugo, segunda filha de Victor 

Hugo, o grande escritor francês. Esta situação a deixa perturbada e em um desespero crescente, levando-a a um processo de 
autodestruição. Classificação: Livre 

Valor: Gratuito 
Tel.: (55 13) 3226-8019 
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Local: Museu da Imagem e do Som de Santos - MISS (Av. Sen. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias - piso térreo) 

 
07/9/19 

Cinemateca de Santos: Oasis 
Jong-gu um homem de 30 anos com deficiência mental acaba de ser libertado da prisão por homicídio involuntário, regressa ao 

lar, mas é visto como um embaraço por todos, que preferiam que ele não tivesse regressado. Decide então visitar a família do 
homem cujo atropelamento mortal o levou à cadeia, levando-lhes um presente e os seus cumprimentos. Antes de ser 

escorraçado, conhece Gong-ju uma jovem que padece de paralisia cerebral. Assim como a família de Jong-gu a família dela 
coloca-a aparte, abandonando-a sozinha no apartamento e preferindo pagar aos vizinhos para olharem por ela. Jong-gu decide 

corteja-la. 
Horário: 20h 

Valor: Gratuito 
Classificação: 16 anos 

Tel.: (55 13) 3251-1613 
Local: Cinemateca de Santos (Rua Ministro Xavier de Toledo, 42 - Campo Grande) 

 
5/9 a 7/11/19 

Cineclube Lanterna Mágica – Para sempre cinema 
O Cineclube Lanterna Mágica, da Universidade Santa Cecília (Unisanta), reinicia o Ciclo "Para Sempre Cinema" que reúne café, 

cinema e comidinhas criativas. A proposta é criar interações sensoriais do espectador com a linguagem e a estética do cinema, 
usando como base cafés especiais e jogos que dialogam com as obras exibidas. 

Programação: 
19/9 – Sessão Café Soul Blues 

3/10 - Meia Noite Em Paris, de Wood allen 

17/10 - Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry 
24/10 - Deixa a Luz do Sol Entrar, de Claire Denis 

7/11 – Dor e Glória, Pedro Almodóvar 

Horário: 17h às 21h30 

Valor: Gratuito. É necessário fazer inscrição pelo site. 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3202-7100 
Site: https://forms.gle/5wPfoHqYkiGfixXZ8 

Local: Unisanta - Cineclube Lanterna Mágica (Rua Cesário Mota, 8 – Boqueirão) 
 

7 a 29/9/19 
8ª Mostra Ecofalante de Cinema  

A Mostra Ecofalante é o maior evento audiovisual da América do Sul dedicado a temas socioambientais. 

Programação: 

 

7/9, 16h: O fio da meada 
O filme mostra a luta de povos tradicionais brasileiros contra a urbanização opressora. Neste documentário, Silvio Tendler instiga 

a denúncia à violência nos campos e nas comunidades tradicionais, cada vez mais ameaçados pela ação do homem em nome do 
progresso. 2019, direção de Sílvio Tendler. Duração: 77'. 

 
8/9, 16h: Memórias do Oriente 

A história das viagens do linguista e diplomata finlandês G. J. Ramstedt ao velho mundo das crenças e tradições do final do sé-
culo XIX, um mundo hoje substituído por ideologias e pela economia de mercado. Após a exibição haverá bate-papo com Adilson 

Mendes sobre o olhar eurocêntrico e a construção do Outro nos Trópicos. Eastern Memories Finlândia, 2018, direção de Niklas 
Kullström e Marti Kaartinen. Duração: 86'. 

 
11/9, 11h: Audiovisual como ferramente de transformação socioambiental 

O audiovisual é uma ferramenta que torna a relação ensino-aprendizagem mais lúdica e eficiente ao estimular o debate, a pes-

quisa e a ação. A oficina pretende apresentar e discutir algumas metodologias para a utilização do audiovisual em ações socioe-

ducativas. 

 
21/9, 16h: Amazônia, o despertar da Florestania 
Com a proposta de abordar como o meio ambiente vem sendo tratado desde o início do século XX, a produção resgata persona-

gens históricos e reúne depoimentos de representantes dos mais diversos segmentos ligados ao tema - a lista inclui indígenas, 
ambientalistas, jornalistas, artistas e intelectuais, entre outras pessoas que vêm lutando para preservar esse legado. Após a  

exibição bate-papo com Micheliny Verunschk. Amazon, the Awakening of Florestania Brasil, 2018, direção de Christiane Torloni & 
Miguel Przewodowski. Duração: 111'. 

 
22/9, 16h: Cartucho 

Na Colômbia, um rico bairro colonial, formado por famílias e comércios tradicionais, tornou-se o lar de centenas de sem tetos e 
criminosos. Suas ruas e casas antigas tornaram-se locais de consumo de crack. O filme reconstrói a memória fragmentada de El 

Cartucho, bairro de Bogotá violentamente demolido pelo governo e transformado em um parque estéril em 2001. Cartucho Co-
lômbia, 2017, direção de Andrés Chaves Sánchez. Duração: 55'. 

 
28/9, 16h: Um filósofo na arena 

Após sua aposentadoria, o filósofo francês Francis Wolff, grande fã de touradas, decide fazer uma viagem pela França, México e 

Espanha, acompanhado por dois cineastas mexicanos que nada sabem sobre esse mundo, hoje com os dias contados. Ao longo 

da jornada, eles encontram vários personagens, com os quais refletem sobre a relação dos seres humanos com os animais e a 
natureza, e, acima de tudo, sobre a nossa relação com a morte e o significado da jornada que chamamos vida. A Philosopher in 

the Arena México / Espanha, 2018, direção de Aarón Fernández & Jesús Muñoz. Duração: 100'. 
 

29/9, 16h: Dara, a primeira vez que fui ao céu (sessão infantil) 
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Renato Candido de Lima Nos anos 60, Dara é uma garota negra de 10 anos que mora em um sítio com os avós em Nova Soure, 

na Bahia. Na véspera de migrar para São Paulo, Dara deseja montar um balancinho no cajueiro, mas seus pais já estão em São 
Paulo e é hora da menina partir. The First Time I Went to the Sky Brasil, 2017, 18'. 

 
29/9, 16h: Dois trens (sessão infantil) 

São trens urbanos que trabalham valentemente para estarem sempre na hora certa em seu caminho pela cidade. Principais 
Festivais e Prêmios Festival de Animação de Annecy - França Animamundi - Brasil Olha. 2017, 10' Pai e filho, Klick e Trim. 

 
29/9, 16h: Goku Sama (sessão infantil) 

No início da manhã, uma velha senhora japonesa trava as costas durante sua rotina matinal em sua loja, dentro de um shop-
ping. Sua jovem assistente decide ajudar e tenta levá-la a um médico alguns andares acima. França, 2016, 7' Aurore Gal, 

Clémentine Frère, Yukiko Meignien, Anna Mertz, Robin Migliorelli, Romain Salvini. 
 

29/9, 16h: O sonho da galinha (sessão infantil) 
Numa tarde de outono a família está reunida no parque e os pássaros migrantes voam pelo céu. A pequena galinha de Miriam 

sonha com os dias ensolarados do sul e quer seguir a migração! Principais Festivais e Prêmios Dok Leipzig – Alemanha. Miriam's 
Hen's Dream - Estônia, 2016, 5' Andres Tenusaar. 

 
29/9, 16h: Strollica (sessão infantil) 

Quando uma turbina eólica é construída em seu parque favorito, a garota Strollica aprende sobre fontes de energia renová-
vel. Itália, 2017, 10' Peter Marcias. 

Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
E-mail: comunicacao.mostra@ecofalante.org.br 

Site: http://ecofalante.org.br/programacao 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 

MÚSICA - BALADAS 
 

 

Arena Club 

7/9, 15h – Everbrew 3 anos 
Em comemoração aos 3 anos da marca, a cervejaria Everbrew promete um evento com muito rock, 

cerveja e diversão. Mais de 20 torneiras de chope próprio e de cervejarias convidadas. Atrações: Velhas 
Virgens (Tour de comemoração aos 30 anos de estrada) + Children Of The Beast (Oficial Iron Cover) + 

Music box + Dj Tonéra. 
Valor: R$ 160 (3º lote) 

Site: https://www.sympla.com.br/ate-o-osso---3-anos-everbrew__536207 

15/10, 16h às 0h – 1ª Liga Forró 
1) Esquenta: aberto a todo público para dançarem a vontade; 2) Competição Jack'n Jill: tanto o parceiro quanto a música 

serão sorteados na hora, com baterias de vários casais simultâneos concorrendo em 3 níveis tendo avaliação individual por 
professores renomados de SP, além de premiação para os melhores colocados; 3) Bailão de forró ao som de DJ Cabelinho 

Play, com cinco horas de duração pra não deixar ninguém parado. 
Valor: R$ 20 (público geral) a R$ 30 (competidores) 

Site: https://www.sympla.com.br/liga-forro---1-edicao__606160 
 

19/10, 23h - Cynthia Luz 
A rapper Cynthia Luz, uma das maiores vozes do rap nacional da atualidade, volta à Santos no Arena Club para um show 

inesquecível e com um repertório com os maiores hits da cantora. 
Valor: R$ 25 (pista) a R$ 45 (área VIP) 

Site : https://bit.ly/2L0sWFI 
 

25/10, 20h – Fresno 
A banda Fresno volta à Santos lançando sua nova turnê "Sua Alegria Foi Cancelada", mesmo nome do oitavo álbum de estúdio 

do grupo, e que apresenta uma estética de post-rock, além de resgatar a veia pop-punk e o clássico emo.  
Valor: R$ 35 (pista) e R$ 50 (área VIP) 

Site: https://www.eventbrite.com.br/e/fresno-lancamento-da-nova-turne-em-santos-tickets-69476791955 

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 

6/9, 22h – Noite de Tributos a Slayer e Sepultura 
7/9, 12h – Feijoada Do Rock no Boteco Valongo  

7/9, 22h – Noite de Tributo ao Pantera e Black Label Society 
8/9, 12h – Tarsuspalooza - Show beneficente ao Tarso Carnal 

12/9, 19h – Hélio Loreto apresenta: Indie Rock Acústico 
13/9, 22h – Metallica Cover + SURR em Santos 

14/9, 19h – Festa Punk! 35 anos de Os Replicantes em Santos! 
14/9, 22h – Festa anos 80 com The Police Cover e discotecagem 

15/9, 16h – Valongo INDIE TIME 
19/9, 19h – Π Teco Martins ॐ Sala Espacial em Santos 

http://ecofalante.org.br/programacao?fbclid=IwAR1jtn67GK0dP0TxDxY2UPGPX3uCZur4U5K3HLIzutvHQv-ovM8INgCApX8
https://www.sympla.com.br/ate-o-osso---3-anos-everbrew__536207
https://www.sympla.com.br/liga-forro---1-edicao__606160
https://www.eventbrite.com.br/e/fresno-lancamento-da-nova-turne-em-santos-tickets-69476791955
https://www.facebook.com/events/495470017895496/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/518824098864759/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/597766290752916/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/437451313649876/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/850419981994765/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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20/9, 22h – Tributo ao Guns N' Roses em Santos 
21/9, 22h – Tributo ao Foo Fighters & Queens Of The Stone Age 

22/9, 16h – Musicando Fest 
26/9, 18h – Simon Brow e Fabio Gamonar em Santos 

27/9, 22h – Tributo ao Chris Cornell (Soundgarden & Audioslave) 
28/9, 22h – Festa anos 80 com tributo ao Joy Division 

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 
6/9, 22h – Independência ou porre 

7/9, 22h – Especial Linkin Park 
12/9, 22h – Trio Malaquias 

13/9, 22h – Pearl Jam e Foo Fighters (Banda BUDZ) 
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 

7/9, 22h – Festa Hype com General Tequila, Broderia e Carlos Bronson 
13/9, 22h – Clube da Dança – A Festa 

14/9, 22h – Banda Expresso 
21/9, 22h – Redstock 

28/9, 22h – Nos embalos da saudade 
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) 

 

 

Café Central 

14/9, 20h – Café Torto, com João Maria & Os Caras da Minha Rua + Carlos Bronson + Musirama com 
Dani Vellocet e Cristopher Clark + DJ Juba Garcia 

Valor: R$ 20 (1º lote) 
Classificação: 18 anos 

Tel.: (55 13) 3219-2569 / (13) 98132-9820 WhatsApp 
Site: https://www.facebook.com/cafecentralsantos 
Local: Café Central (Rua Frei Gaspar, 43 – Centro Histórico) 

 

 

Café e Restaurante Mauá 
14/9, 20h – Café Torto, com João Maria & Os Caras da Minha Rua + Carlos Bronson + Musirama com Dani 

Vellocet e Cristopher Clark + DJ Juba Garcia 
Valor: Por telefone ou redes sociais 

Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3219-3399 

Site: https://www.facebook.com/RestauranteMaua 
Local: Café e Restaurante Mauá (Praça Mauá, 13 – Centro Histórico) 

 

 

Moby Dick 
6/9, 19h – Happy Moby Hour – Power Trio + Nestor Briquet + DJ Fábio Abrão 

6/9, 23h – Foca na Sexta #NeivaDoCéu | Moby Dick 
7/9, 19h – Brisa Moby 

8/9, 18h – Santo Clima #NaPraia | Moby Dick 

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) 

 

https://www.facebook.com/events/520154745481477/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/877712195955090/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/348626806023124/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1112964662232761/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/2432092133500904/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/cafecentralsantos
https://www.facebook.com/events/504115606827672/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/523536431733949/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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Mr. Dantas Music Bar 

6/9, 20h30 – Lucas Real + Via Mari + Carlos Bronson 

7/9, 20h30 – Gab Veneziani Trio + Musirama 
Valor: Por telefone ou redes sociais 

Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3345-5590 

E-mail: reservasmrdantas@gmail.com 
Site: https://www.facebook.com/mrdantasmusicbar 

Local: Mr. Dantas Music Bar (Av. Senador Dantas, 401 - Estuário) 

 

 

Studio Rock Café 
6/9 , 22h – Especial Live! Guns ‘n’ Roses 

7/9, 22h – Cabana Jack 
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) 

7/9/19 
Liquid Neon 

Traje sugerido: Parte superior branca. Duas pistas: Pop/Funk & Eletrônica. 
Horário: 23h59 

Valor: R$ 50 (área VIP promocional) 
Classificação: 18 anos 

Tel.: (55 13) 97409-5540 (WhatsApp) 

Site: http://bit.ly/liquidneon 
Local: Capital Disco (Av. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 

 
14/9/19 

Absolutely White – Festa do Branco 
Atrações: Mc Davi + BIG BOSS (Dj Rique e Dj Baphafinha) + Gil e Vini (Sertanejo Universitário) + Banda SoldOut (Pop Rock) + 

Dj Tata. 
Horário: 23h 

Valor: R$ 60 a R$ 200 
Classificação: 18 anos 

Tel.: (55 13) 98805-0100 ou (13) 99201-2347 
Site: https://bit.ly/2UaTPuL 

Local: Dock Eventos (Rua José Ricardo, 27 – Centro Histórico) 
 

MÚSICA - SHOWS 
 

7/9/19 

Clássicos do Rock 
Para esta apresentação, a regência ficará a cargo do maestro José Consani, acompanhado do cantor Cristopher Clark no vocal, 

Bruno Silveira na bateria, Mauro Hector na guitarra e Paulo Faria no baixo. 
Horário: 17h 

Valor: Gratuito 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3226-8000 
Local: Praça Mauá, s/nº - Centro Histórico 

 
8/9/19 

Baladinha Tour – Gusttavo Lima e convidados 
Em seu projeto Baladinha, o cantor sertanejo Gusttavo Lima apresenta um show diferenciado, sempre com a presença de convi-

dados especiais, num palco 360º que permite maior proximidade e interação com os fãs. No setlist, hits como “Apelido Carinho-
so”, “Zé da Recaída” e “Mundo de Ilusões”, além de faixas do novo DVD e de clássicos que alavancaram sua carreira como “In-

ventor dos Amores”, “Gatinha Assanhada” e “Balada Boa”. Convidados: Matuê, Dun Juan, NK, FP do Trem Bala, Pixote. 
Horário: 16h 

Valor: R$ 40 a R$ 3.000 
Classificação: 18 anos 

Site: https://www.guicheweb.com.br/ingressos/11670?fbclid=IwAR2fh9TOYts6OVzB2umff6TE6Mt7Gqg8rh92wVK-t-DUnJMQJEDBTcg2iE8 
Local: Associação Atlética Portuários (Rua Joaquim Távora, 424 – Marapé) 

 

 

8/9/19 
Zé Neto e Cristiano 

Na cena do sertanejo nacional desde 2011, os paulistas são conhecidos como a "dupla da pegada". Entre 
seus grandes sucessos estão "Notificação Preferida", "Largado às Traças", "Estado Decadente", entre 

outros. 
Horário: 17h 

Valor: R$ 50 a R$ 2.500 
Classificação: 18 anos 

Site: https://www.ingressonanet.com/evento/417/Ze_NETO_E_CRISTIANO 
Local: Arena Santos (Av. Rangel Pestana, 184 - Vila Matias) 

https://www.guicheweb.com.br/ingressos/11670?fbclid=IwAR2fh9TOYts6OVzB2umff6TE6Mt7Gqg8rh92wVK-t-DUnJMQJEDBTcg2iE8
https://www.ingressonanet.com/evento/417/Ze_NETO_E_CRISTIANO
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8/9/19 

Eroica – Sinfônica nº 3 de Beethoven 
Apresentação de ‘Eroica’ da mesma forma como Beethoven a estreou: cópias de instrumentos da época, mesmo número de 

musicistas, interpretação baseada nos manuscritos do autor. Primeiro do gênero em uma universidade brasileira, o Conjunto de 
Música Antiga da USP utiliza instrumentos dos séculos XVIII e XIX, tendo como diretora artística a professora doutora Mônica 

Lucas.  
Horário: 18h 

Valor: R$ 9 a R$ 30 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203453_EROICA+SINFONIA+N+3+DE+BEETHOVEN 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 

13/9/19 
Letrux 

Letrux em Noite de Climão se tornou um grande case e o "Climão", não virou somente um disco, mas também um estado de 
espírito na cena indie-pop nacional. Acompanhada no disco e no show por Arthur Braganti (tecladista e produtor do disco), 

Natália Carrera (guitarrista e coprodutora do disco), Martha V (guitarra), Lourenço Vasconcellos (bateria) e Thiago Rebello 
(baixo), LETRUX é uma catarse por onde passa. 

Horário: 20h 
Valor: R$ 6 a R$ 20 

Classificação: 14 anos 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203217_LETRUX 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 
19/9/19 

Amaro Freitas Trio 
Rasif é o título do segundo disco e espetáculo do pianista Amaro Freitas. Revelação do jazz brasileiro, o show apresentará temas 

autorais e releituras. Com Amaro Freitas (piano), Jean Elton (baixo acústico) e Hugo Medeiros (bateria). 
Horário: 20h 

Valor: Gratuito. Retirada de ingressos 2 horas antes da apresentação. Lotação sujeita à capacidade do local. 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203911_AMARO+FREITAS+TRIO 

Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 

20/9/19 
3º Santos Rock Festival: Capital Inicial, Jota Quest e CPM22 

Horário: 20h (abertura dos portões), 21h – CPM22, 23h – Jota Quest e 1h – Capital Inicial 
Classificação: 18 anos 

Valor: R$ 80 (Pista) e R$ 120 (VIP Premium). Combo para os 2 dias: R$ 140 (Pista) e R$ 200 (VIP Premium), no link 
https://www.ingressonanet.com/evento/339/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_combo_2_dias. 

Site: https://www.ingressonanet.com/evento/337/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_Sexta 
Local: Mendes Convention Center (Av. Gen. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 

 

21/9/19 
3º Santos Rock Festival: IRA!, Os Paralamas do Sucesso e Frejat 

Horário: 19h (abertura dos portões), 21h – Os Paralamas do Sucesso, 23h – IRA! e 1h – Frejat 
Classificação: 18 anos 

Valor: R$ 80 (Pista) e R$ 120 (VIP Premium). Combo para os 2 dias: R$ 140 (Pista) e R$ 200 (VIP Premium), no link 
https://www.ingressonanet.com/evento/339/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_combo_2_dias. 

Site: https://www.ingressonanet.com/evento/338/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_Saacutebado 
Local: Mendes Convention Center (Av. Gen. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 

 

 

21/9/19 
Bee Gees Experience in Concert 

O Bee Gees Experience In Concert traz aos palcos o maior espetáculo das Américas, um verdadeiro 
"revival" da era dos maiores vendedores de discos de todos os tempos. O show conta com orquestra ao 

vivo e a regência de um maestro, além de artistas com perfis vocais quase idênticos aos dos cantores do 
grupo original, os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb. 

Horário: 21h 
Classificação: 14 anos 

Valor: R$ 60 a R$ 120 
Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/32491-1/d/64575 

Local: Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237 - Centro Histórico) 

 
28/9/19 

Renata Rosa 

Cantora apresenta o seu mais recente álbum, Encantações (2015), indicado ao Songlines Awards 2018 - prêmio mais importante 

de música no Reino Unido. Renata Rosa - voz e rabeca; Hugo Linns - baixo, viola e vocais; Pepê da Silva - bandola, viola, violão 
7 cordas, vocais; Helder Santos (Amedo) - percussão e vocais. 

Horário: 20h 
Valor: R$ 6 a R$ 20 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

https://www.ingressonanet.com/evento/338/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_Saacutebado
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Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203218_RENATA+ROSA 

Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 

29/9/19 
Blues na floresta 

O que o blues tem a ver com a cultura popular brasileira? Contar histórias, despertar sentimentos e criar lendas são algumas 
semelhanças. Assim, Duca Belintani, músico de longa carreira no blues, criou este projeto especialmente para o público infantil. 

O trabalho conta ainda com a parceria do letrista Osmar Santos Jr., com quem compôs as canções sobre as lendas e os 
personagens brasileiros. 

Horário: 17h30 
Valor: R$ 5 a R$ 17 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/204087_BLUES+NA+FLORESTA 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 

 

5/10/19 
Roupa Nova Turnê 2019 

Prestes a completar 40 anos de estrada, a banda Roupa Nova, que possui mais de 20 milhões de 
cópias vendidas e 37 discos lançados até hoje, apresenta show com seus grandes sucessos, como 

Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Viagem e Coração Pirata, 
além de músicas do projeto ‘As Novas do Roupa’, composto por 10 canções inéditas. 

Horário: 22h às 2h 
Valor: R$ 80 a R$ 2.000 

Classificação: 18 anos 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/382/Roupa_Nova_Turne_2019 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 

 
11/10/19 

Milton Nascimento – Turnê Clube da Esquina 
Horário: 22h 

Classificação: 18 anos 
Valor: R$110 a R$280 

Site: eventim.com.br 
Local: Mendes Convention Center (Av. Gen. Francisco Glicério, 206 – Campo Grande) 

 
26/10/19 

Guilherme Arantes 
No show, o cantor e compositor que também comemora seus 43 anos de carreira, toca clássicos como Planeta Água, Cheias de 

Charme, Um Dia Um Adeus e Meu Mundo e Nada Mais Mais, dentre outros sucessos, e trazendo toda a energia e musicalidade 
que é sua marca registrada. Guilherme Arantes ainda apresenta canções de seu último trabalho, Flores e Cores.  

Horário: 22h 
Valor: R$ 60 a R$ 280 

Classificação: Livre 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/361/GUILHERME_ARANTES 
Local: Clube de Regatas Vasco da Gama (Av. Alm. Saldanha da Gama, 33/35 - Ponta da Praia) 

 
>Durante o ano todo: 

 
Baile na Praia/ Projeto Musical Dan Nunes 

Ampliando ainda mais a agenda de atrações na orla, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) promove happy hours e bailes na 
Fonte do Sapo, localizada na orla da Aparecida, sempre nos fins de semana, durante todo o verão.  

8/9,19h – Átrios Banda 

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 

8/9,19h – Vila Brasil 

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 

- 7/9, às 19h: Julinho Bittencourt apresenta o show do seu novo álbum TerraMar 
- 8/9, às 19h: O pianista Sebastian Rot, trazendo em seu repertório clássicos da música nacional e internacional, assim como 

bossa nova e MPB. 

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) 

 
 

https://www.sescsp.org.br/programacao/203218_RENATA+ROSA
https://www.ingressonanet.com/evento/382/Roupa_Nova_Turne_2019
https://www.ingressonanet.com/evento/338/SANTOS_ROCK_FESTIVAL_Saacutebado
https://www.ingressonanet.com/evento/361/GUILHERME_ARANTES
https://www.turismosantos.com.br/?q=pt-br/node/1504
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Projeto Samba na Praça 

8/9, 15h – Grupo Eskina do Samba 

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 

7/9, 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 
 

6 e 7/9/19 
Um golinho só 

Um Golinho Só passeia pelos inúmeros “causos” que as águas guardam. Nas voltas que a vida dá, uma mulher sábia, dois 
pescadores e uma serpente mítica se entrelaçam para trazer à tona a ligação do humano com elementos transcendentais que 

edificam e dão sentido ao viver. 
Esta é a história da Vila da Pedra Quebrada, um vilarejo onde a água do riachinho que outrora era cristalina e abundante, passou 

a ser suja e escassa. Tudo aconteceu após a chegada dos gigantes gananciosos, que com seus corações moldados pela doença 
do tudo querer, deixaram a Vila seca e calada, onde a vida resiste só de golinho em golinho. Mas, tal como dizem os antigos 

habitantes do lugar, resta acreditar como o dia vem após a noite, que a serpente vai sair da terra e a água do chão vai brotar.  
Horário: Sexta às 15h e sábado às 16h 

Classificação: Livre 
Valor: Gratuito 

Site: https://santos.sesisp.org.br/evento/3754/um-golinho-so 
Local: Sesi (Av. Nossa Senhora de Fátima, 366) 

 
7/9/19 

Apóstolo Arnaldo – Sessão de Descarrego 
Nessa “Sessão de Descarrego” o humorista Arnaldo Taveira satiriza, além dos pastores corruptos, as sessões de exorcismo e os 

devaneios que acontecem nos cultos de muitas igrejas. Dono de um humor ácido, sarcástico e debochado, o comediante encarna 
mais uma vez o líder espiritual da Igreja Evangélica Pica das Galáxias. 

Horário: 21h 
Valor: R$ 33 a R$ 66 

Classificação: 14 anos 
Site: https://www.ingressonanet.com/evento/378/APSTOLO_ARNALDO_SESSO_DE_DESCARREGO 

Local: Parque Balneário Hotel (Av. Ana Costa, 555 – Gonzaga) 
 

 

14/9/19 

Sérgio Mallandro em ‘O errado que deu certo’ 
Neste novo show, Sérgio Mallandro conta histórias de sua carreira e de sua 

vida de um jeito hilário. O humorista promete histórias engraçadas, 
novas piadas e surpresas, além de muita interação com o público. 

Horário: 21h 
Valor: R$ 80 

Classificação: 14 anos 
Site: https://bit.ly/2Z2ZM2x 

Local: Parque Balneário Hotel – Salão Orquídea (Av. Ana Costa, 555 – 
Gonzaga) 

 

 

14 e 15/9/19 
Tom na fazenda 

Após a morte do seu companheiro, o publicitário Tom vai à fazenda da família para o funeral. 

Ao chegar, ele descobre que a sogra nunca tinha ouvido falar dele e tampouco sabia que o 
filho era gay. Nesse ambiente rural austero, Tom é envolvido numa trama de mentiras criada 

pelo truculento irmão do falecido, estabelecendo com aquela família relações de complicada 
dependência. A fazenda, aos poucos, vira cenário de um jogo perigoso, onde quanto mais os 

personagens se aproximam, maior a sombra de suas contradições. Direção: Rodrigo Portella. 
Elenco: Armando Babaioff, Camila Nhary, Gustavo Vaz e Kelzy Ecard.  

Horário: Sábado às 21h e domingo às 18h 

Valor: R$ 6 a R$ 20 

Classificação: 18 anos 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203215_TOM+NA+FAZENDA 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 

https://www.ingressonanet.com/evento/378/APSTOLO_ARNALDO_SESSO_DE_DESCARREGO
https://www.sescsp.org.br/programacao/203215_TOM+NA+FAZENDA
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14 e 21/9/19 

A Fiandeira 
Construída a partir da expressividade e dos simbolismos do material fio, a dramaturgia do espetáculo apresenta imagens que 

evocam a ancestralidade das forças femininas criadoras do universo. A figura da grande Deusa Aranha que fia e tece os destinos 
dos homens e das mulheres guia o espectador e a espectadora numa viagem cósmica e íntima para além das fronteiras da vida e 

da morte, do real e do imaginário. Espetáculo de Teatro Lambe-Lambe apresentado somente a um espectador ou uma 
espectadora por vez. Com a Cia Plastikonírica. 

Horário: 15h às 18h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203170_A+FIANDEIRA 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 
15/9/19 

Mistérius 
A comicidade e as técnicas de picadeiro que surpreendem e despertam ares de magia e segredo para o palco são tema deste 

espetáculo da Família Burg. Os deslocados Gonçalvez e Sobolha tropeçam entre passes de mágica, hipnose e tantas outras 
técnicas para oferecer ao público uma sequência de quadros de humor e magia. Com base na palhaçaria clássica e na mágica, os 

palhaços compõe um quadro cômico que se desdobra em cinco números intercalados com música e participações do público 
bastante dinâmicas.  

Horário: 17h30 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre. Retirada de ingressos 2 horas antes da apresentação. Lotação sujeita à capacidade do local. 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203995_MISTERIUS 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 
15 e 22/9/19 

Saudade 
Construída somente pelo jogo entre as ações do boneco manipulado com a trilha sonora e com o espaço de dentro da caixa do 

Lambe-Lambe, a dramaturgia apresenta um ser solitário que percebe um grande buraco no peito. Buscando a razão de sua 
solidão numa carta, o boneco se vê entre ficar e partir, entre a espera do retorno e a busca deste motivo, desta pessoa, deste 

tempo, momento ou lugar que alimentam e saciam esta falta: sua saudade. Cada apresentação pode ser assistida por uma 
pessoa por vez. Com a Cia. PlastikOnírica. 

Horário: 15h às 18h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3278-9800 

Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203172_SAUDADE 
Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 

 

 

19/9/19 
4 Amigos 

Os comediantes Thiago Ventura, Dihh Lopes, Marcio Donato e Afonso Padilha são amigos de longa data e, 
nesse show de stand up, os quatro se revezam no palco, cada um com seu estilo único. E para o 

encerramento do espetáculo, eles apresentam a Fila de Piadas, conteúdo de muito sucesso na Internet. 

Horário: 20h e 22h 
Classificação: 16 anos 

Valor: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) 
Site: https://www.bilheteriaexpress.com.br/4-amigos-santos.html 

Local: Clube de Regatas Vasco da Gama (Av. Alm. Saldanha da Gama, 33/35 – Ponta da Praia) 

20/9/19 

Mississipi 
Em seu aniversário de 30 anos, os Satyros encenam um espetáculo que conta a história da praça Roosevelt, onde está instalada 

sua sede. A narrativa acompanha o personagem-título, que tem o sonho de conhecer o estado americano em que seu nome era 
inspirado. Ele só consegue, no entanto, chegar até a praça Roosevelt, outro nome americano, onde integra um painel de pessoas 

em situação de rua. A partir disso, a trama lida com questões como intolerância, violência e pedofilia. 
Horário: 20h 

Valor: R$ 6 a R$ 20 
Classificação: 16 anos 

Tel.: (55 13) 3278-9800 
Site: https://www.sescsp.org.br/programacao/203216_MISSISSIPI 

Local: Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida) 
 

20/9/19 
Batoré Stand Up Di Lascá 

Ivanildo Gomes Nogueira, artisticamente conhecido como Ivann Gomes, criador e intérprete do personagem “BATORÉ”, se 
apresenta em seu mais novo Stand up “Di Lascá“. O show é escrito e dirigido pelo próprio humorista, que interpreta vários 

personagens do cotidiano, com textos engraçados e uma forma descontraída de se comunicar com o público.  
Horário: 21h 

Classificação: Livre 
Valor: R$ 25 a R$ 50 

Site: https://www.ingressonanet.com/evento/427/BATORE_Stand_Up_Di_Lasca 
Local: Teatro Guarany (Praça dos Andradas, 100 – Centro Histórico) 

https://www.ingressonanet.com/evento/427/BATORE_Stand_Up_Di_Lasca
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21 e 22/9/19 

A Bela e a Fera - O espetáculo musical 
O conto traz a história de amor entre uma linda e inteligente jovem (Bela) e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em 

Fera. Bela vive em um vilarejo francês com seu pai, que é capturado e aprisionado pela Fera em seu castelo. A jovem consegue 
localizá-lo e se oferece para ficar no lugar dele. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona 

perdidamente, quebrando o feitiço. O musical inova e surpreende o público ao fazer uma releitura do clássico com o uso de 
tecnologia para a criação dos cenários. As projeções em vídeo, criam ilusões de ótica no cenário e ajuda na performance dos 

personagens. 
Horário: Sábado às 17h e domingo às 15h 

Classificação: Livre 
Valor: R$ 60 a R$ 120 

Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/32502-1/d/64598 
Local: Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237 - Centro Histórico) 

 

 

28/9/19 
Tom Cavalcante em ‘Todos os Toms’ 

Cada show tem seus diferenciais, pois Tom Cavalcante elabora suas crônicas e piadas de 
acordo com os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo, e com uma boa dose de 

improviso. Na apresentação, não ficam de fora as imitações, já que o humorista capricha nas 
performances de Caetano Veloso, Betania e do Rei Roberto Carlos, entre outros.  

Horário: 21h 
Classificação: 14 anos 

Valor: R$ 35 a R$ 90 
Site: https://ingressodigital.com/evento/1884/Tom_Cavalcante_em_Todos_os_Toms 

Local: Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237 - Centro Histórico) 

 

 

5/10/19 
Show do Bita – Dentro do mundo lá fora 

A atração visa reforçar a mensagem que é a essência do fenômeno infantil: o incentivo às 
brincadeiras ao ar livre, estar em contato com outras crianças e viver momentos de alegria, carinho 

e diversão. Flora, que tem participação constante nos clipes do MUNDO BITA, segue como a cantora 
nesta nova temporada. Ela é uma das protagonistas ao lado de Dan, Lila, Tito e, claro, o Bita. 

Diversos outros personagens terão participação no show, a exemplo da Baratinha em “Insetos”, a 
Vaquinha em “Fazendinha” e o Palhaço em “Palhaçada”. A apresentação conta com 19 canções que 

contemplam todos os álbuns do MUNDO BITA.  
Horário: 17h 

Classificação: Livre 
Valor: R$ 30 a R$ 100 (+ taxa de serviço). Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam 

no colo dos responsáveis durante a apresentação. 
Site: https://www.bilheteriaexpress.com.br/show-do-bita-dentro-do-mundo-la-fora-santos.html 

Local: Teatro Coliseu (Rua Amador Bueno, 237 - Centro Histórico) 

 
6/10/19 

Chá da tarde com princesas e heróis 
Venha curtir uma tarde animada com as Princesas e os Heróis mais queridos da criançada. O valor do ingresso inclui um kit 

lanche (apenas para as crianças) e fotos com todos os personagens. Os responsáveis pela criança, poderão entrar para 

supervisioná-la sem a necessidade de adquirir um ingresso.  
Horário: 15h às 16h30 

Valor: R$ 50 
Classificação: 18 anos 

Tel.: (55 13) 97409-5540 WhatsApp 

Site: https://www.ingressonanet.com/evento/428/Ch_da_Tarde_com_Princesas_e_Heris 

Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 
 

6/10/19 
Fábio Rabin em ‘Tá embaçado’ 

Depois do sucesso de “Tô Viajando”, show vencedor do prêmio Risadaria na categoria melhor show de Comédia Stand Up em 
2018, Fábio Rabin estreia seu novo material. “TÁ EMBAÇADO!” é o título de seu novo show, o 4.º solo de sua carreira. O título  

reflete o momento da vida de um homem que tenta escapar da rotina para salvar seu relacionamento, mas enfrenta dificuldades 
enormes como a TPM de sua esposa e sua própria falta de sensibilidade dentro de seu casamento. Além disso, tem que criar 

uma filha que está crescendo e começando a questionar o mundo para um pai que quase sempre não tem as respostas certas. 
Talvez este seja seu show mais polêmico, pois além da família, aborda grandes tabus, como drogas, preconceito e o 

“politicamente correto”. A política se mantém muito presente neste show, sempre com textos sobre atualidades do país e do 
mundo. 

Horário: 20h 
Classificação: 14 anos 

Valor: R$ 35 a R$ 80 
Site: https://bit.ly/2QtTQrS 

Local: Parque Balneário Hotel – Salão Orquídea (Av. Ana Costa, 555 – Gonzaga) 
 

12/10/19 
Whindersson Nunes em ‘A volta do que não foi’ 

Whindersson Nunes é comediante, cantor e youtuber brasileiro. Nascido em Bom Jesus do Piauí, começou a fazer vídeos para 
seu canal no YouTube quando tinha quinze anos. Queria apenas algumas curtidas, mas o que aconteceu foi uma avalanche de 

seguidores e fãs ao redor do Brasil. Com o meteórico sucesso, partiu para os palcos com apresentações de stand up. Em seu 

https://www.ingressorapido.com.br/event/32502-1/d/64598
https://ingressodigital.com/evento/1884/Tom_Cavalcante_em_Todos_os_Toms
https://www.ingressonanet.com/evento/428/Ch_da_Tarde_com_Princesas_e_Heris
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novo espetáculo, o Youtuber prometeu sacudir e quebrar todos os paradigmas dos seus shows com uma temática diferente de 

tudo o que se possa imaginar. 
Horário: 21h30 

Valor: R$ 50 a R$ 150 
Classificação: 14 anos 

Site: https://ingressodigital.com/evento/1572/Whindersson_Nunes_-_A_Volta_Do_Que_No_Foi 
Local: Mendes Convention Center (Av. Francisco Glicério, 206 - Campo Grande) 

 

VISITAS MONITORADAS 
 
7/9/19 

Turismo Comunitário Ilha Diana 
Os primeiros moradores da Ilha Diana chegaram na década de 40, vindos da região onde hoje está a Base Aérea de Santos. 

Atualmente são cerca de 55 famílias, onde alguns ainda vivem da pesca artesanal e coleta de mariscos. A comunidade encanta 
pela sua simplicidade e modo de vida, onde lindas casas de madeira e embarcações atracadas convivem em harmonia com 

famílias de caranguejos e aves do manguezal. Um convite à tranquilidade e ao conhecimento das tradições caiçaras. 
Horário: Saída às 9h e retorno previsto para às 14h 

Classificação: Livre 

Valor: R$ 190 (por pessoa) 
Tel.: (55 13) 3466-6905 

Site: https://caicaraexpedicoes.com/pagina-info/36/turismo-comunitario-ilha-diana-santos-sp 
Local: Saída do Atracadouro Alfândega (Rua Antonio Prado, 184 – Centro Histórico) 

 
8/9/19 

Trilha Cabuçu 
Situado na área continental de Santos, o local já abrigou uma fazenda com plantação de banana na planície costeira, cuja parte 

da produção era transportada por meio de barcos até o Mercado Municipal, no Centro da Cidade. 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: Início às 9h e término às 15h 

Classificação: 7 anos 
Valor: R$ 100 (por pessoa) 

Tel.: (55 13) 3466-6905 
Site: https://caicaraexpedicoes.com/pagina-info/14/trilha-cabucu-santos-sp 

Local: Saída – Cabuçu (Rodovia Rio-Santos - SP 55 - antiga BR 101) 
 

29/9/19 
Estrada Velha de Santos – Caminhos do mar 

Situado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, é privilegiado por sua localização entre duas importantes regiões 
metropolitanas: a da Baixada Santista e a de São Paulo, abriga inestimável patrimônio ambiental, histórico e cultural. 

Caracterizado por Mata Atlântica de exuberante beleza cênica e por importante acervo histórico cultural, além de arrojadas obras 
de engenharia datadas da primeira metade do século XX. O percurso completo, de cerca de 11 Km, é realizado a pé (duração de 

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: Início às 7h30 e término às 15h 

Classificação: 7 anos 
Valor: R$ 125 (por pessoa) 

Tel.: (55 13) 3466-6905 
Site: https://caicaraexpedicoes.com/pagina-info/9/estrada-velha-de-santos-caminhos-do-mar 

Local: Saída de um ponto único em 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 primeiro s 

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 

https://ingressodigital.com/evento/1572/Whindersson_Nunes_-_A_Volta_Do_Que_No_Foi
callto:13%203466-6905
callto:13%203466-6905
https://caicaraexpedicoes.com/pagina-info/14/trilha-cabucu-santos-sp
callto:13%203466-6905
https://caicaraexpedicoes.com/pagina-info/9/estrada-velha-de-santos-caminhos-do-mar
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monitoria de moradores, trilhas - uma com direito a banho de cachoeira -, roda de conversa com antigos residentes e oficina de 

artesanato, que aproveita escamas de peixe e o tecido de guarda-chuvas. 
O almoço consiste em peixe, camarão ou marisco; bolinho de taioba; farofa de banana e salada quilombola, que utiliza 

o coração da bananeira como ingrediente. Para finalizar, doces de banana ou goiaba em calda e brigadeiro de casca de banana. 
“Todos os itens obedecem à sazonalidade e os pratos são preparados pelas próprias moradoras”, enfatiza Milene Oliveira. Para 

encerrar a programação, às 17h, os visitantes participam de café com bolo. 
Horário: 9h às 17h 

Valor: O pacote completo custa R$ 100, mas é possível reduzir os passeios ou eliminar o café, baixando o valor para R$ 80 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 99751-7484 com Sandra ou (55 13) 3466-6905 na agência de Turismo Caiçara 
Local: Alfândega (Praça da República, s/nº - Centro Histórico) 

 
Engenho São Jorge dos Erasmos 

O Engenho São Jorge dos Erasmos, construído em 1534, é a mais antiga evidência física preservada da colonização 
portuguesa em território brasileiro. Além de ser um dos riquíssimos atrativos histórico-culturais da nossa região, administrado 

pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, é um polo de estudo e pesquisa de Historiadores, Filósofos, 
Arqueólogos, Geógrafos, Biólogos, Engenheiros, Arquitetos, Jornalistas e Educadores das mais diversas áreas.  

Se você ainda não conhece as ruínas do Engenho dos Erasmos, uma novidade vai deixar o lugar ainda mais interessante 
a partir de maio/2017. A tecnologia se une a toda esta riqueza histórica no espetáculo ‘História, Luz e Som: Memórias de um 

Velho Engenho’: uma projeção audiovisual mapeada (videomapping) dos aspectos históricos do Engenho São Jorge dos Erasmos 
em suas próprias ruínas. A projeção de imagens acontece em sincronia com trilhas musicais sobre todas as estruturas e 

alvenarias aparentes do Engenho. A narrativa se inicia com paisagens urbanas atuais, contrastando com a trajetória histórica 
colonial do Engenho, com imagens que fazem referência às navegações portuguesas, às moendas de madeira dos primeiros 

engenhos e seus trabalhadores, além daquelas que remetem às tecnologias de produção de imagens, desde a xilogravura dos 
relatos quinhentistas impressos ao desenho digital das ruínas. 

Horário: Diariamente, das 9h às 16h. Visitação noturna (40 vagas) com o espetáculo de projeções audiovisuais “História, Luz e 
Som: Memórias de um Velho Engenho” às 19h. Visitas sempre com agendamento prévio e sujeitas a cancelamento em caso de 

chuva. 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Agendamento: (55 13) 3229-2703 ou pelo e-mail resjesantos@gmail.com 

Local: Engenho São Jorge dos Erasmos (Rua Alan Ciber Pinto, 96 - Vila São Jorge) 
 

 

Museu do Café - Visita ao Centro de Preparação de Café (CPC) com degustação. 

Aos sábados, O Museu do Café oferece visitas com degustação de café gourmet, que são realizadas no 
Centro de Preparação de Café (CPC) do equipamento cultural, com ingresso a R$ 10. As degustações são 

sempre ministradas pelo barista do Museu. Os participantes têm a oportunidade de degustar três tipos 
de café, utilizando o tradicional método coado, muito comum nos lares dos brasileiros, e aprender um 

pouco mais sobre as características e peculiaridades de cada grão. O barista também apresenta as 
diferenças existentes entre os cafés tradicionais, superiores e gourmet, de acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria de Café (Abic), órgão responsável pelas avaliações dos cafés vendidos no país, e o 
que isso influencia no resultado da bebida. Aos sábados, a visitação ao espaço expositivo é gratuita.  

Horário: Sábados, 10h30, 12h, 15h e 17h 
Valor: Gratuito 

Classificação: Livre 
Tel.: (55 13) 3213-1750 / Ramal 1765 

Local: Museu do Café (Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico) 

 
Orquidário Municipal 

Interessados em curiosidades ambientais podem participar do passeio Caminho das Árvores, com o biólogo Afonso Neto. Os 
encontros ocorrem às terças, quartas e quintas, às 15h, 15h30, 16h e 16h30, na fonte da Ninfa Naiade. 

Valor: R$ 8 (entrada) 
Classificação: Livre 

Tel.: (55 13) 3205-2210 
Local: (Praça Washington, s/n - José Menino) 

 
Turismo Cultural nas Igrejas 

 
HORÁRIOS DE VISITAS MONITORADAS ÀS IGREJAS 2019: 

 

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

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

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

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

 
End: Av. Bartolomeu de Gusmão, 32 - Embaré 

Capela da Venerável Ordem 3ª do Carmo 

Segundas, Terças, Quintas e Sextas das 8h às 11h 

Sábados das 7h30 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 

 

Visitas podem ser agendadas no 
tel: 3201- 8000 ramal 8052 
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End: Largo Marquês de Monte Alegre, 13 - Valongo (Secretaria de Turismo). 
 

Outras visitações: 
 

Centro Histórico - Corredor Cultural do Centro 
Agendar na FAMS (Rua Visconde do Rio Branco, 48 - Centro Histórico) - Gratuito - Tel.: (55 13) 3202-1240 

 
Conheça o Mercado 

Toda 1ª terça do mês, das 18h30 às 19h30 - Gratuito 
Mercado Municipal (Praça Iguatemi Martins, s/nº - Vila Nova) - Tel.: (55 13) 3221-1398 ou 3222-1632 

Museu de Vaney 
Agendamento para escolas do município em turmas de até 30 alunos - Tel.: (55 13) 3269-8090 

 
Pantheon dos Andradas 

Agendamento das 9h às 18h - Gratuito - Tel.: (55 13) 3221-8595 
 

 

DISK TOUR - OUTRAS CIDADES 
 

CIDADE TELEFONE SITE 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

