Destaques do feriadão
de 12 a 15/10
Sorriso Maroto faz show
na A.A. Portuários

Os passeios serão
realizados das
12h30 às 15h30

Sábado tem Bonde Brincar pela ruas do Centro Histórico
A próxima edição do Bonde Brincar será realizada sábado, das 12h30 às 15h30, com saídas
de hora em hora da Estação Buck Jones (Praça Mauá). Antes de embarcar, haverá
contação da história do Príncipe Eric, que está à procura de uma princesa para casar e
vem procurá-la em Santos. Durante o tour pelo Centro Histórico, a atrapalhada Fada
Morgana vai aparecer para ajudar o príncipe, com muitas brincadeiras, músicas e
participação do plateia. Ingressos, a R$ 3,50, na bilheteria do Museu Pelé (Largo Marquês de
Monte Alegre, 1, Valongo), das 11h às 16h. Cada passeio está limitado a 36 lugares e
crianças até 5 anos não pagam, desde que viajem no colo.

O grupo Sorriso Maroto sobe ao
palco da A.A. Portuários (Rua
Joaquim Távora, 424, Marapé),
sábado, a partir das 22h. No
repertório do show, há espaço
para músicas mais lentas, como
‘Dependente’, e para as mais
agitadas, caso de ‘Soltinha’. Os
ingressos custam de R$ 40,00 a
R$ 1.000,00 e estão à venda no
site www.bilheteriadigital,com.

Festival reúne cerveja,
cultura e boa comida

Evento Geek agita Centro de Cultura Patricia Galvão
O Centro de Cultura Patrícia Galvão
(Avenida Pinheiro Machado, 48, Vila
Mathias) recebe sábado, das 11h às
20h, e domingo, das 10h às 18h, a
Santos Comic Expo. A programação,
gratuita, terá painéis de debate com
profissionais
da
cultura
geek,
exposições, workshops e cursos de
desenho, origami, mostra de artes,
jogos de tabuleiros, editoras, shows
musicais, caricaturistas, desfile de
fantasia infantil e concurso cosplay.

Monte Serrat é a parada especial do passeio turístico
O Monte Serrat, umas das principais atrações
turísticas da cidade, será o ponto de parada
especial da Linha Conheça Santos, que
circula de quinta a domingo, às 10h e 14h,
com saída do Posto de Informações Turísticas
do Gonzaga (Posto de Salvamento 3). Os
passageiros vão conhecer um pouco da
história da padroeira de Santos e apreciar
uma das vistas mais bonitas da cidade. O tour
custa R$ 35,00 e conta com guia de turismo.

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

O Cheers Santos, maior festival
de cerveja artesanal da Baixada Santista, será realizado de
quinta a domingo, das 12h à 0h,
no Terminal Concais (Armazém
25 do Porto, Av. Cândido Gafre,
s/n), trazendo mais de 30
cervejarias artesanais, 25 food
trucks, espaço kids, shows e
muito mais. A programação
pode
ser
conferida
no
www.turismosantos.com.

E vem aí:
dia 20/10 – Tom Cavalcanti
dia 20/10 – Zé Ramalho
dia 20/10 – NXZero
dia 28/10 – Nando Reis
dia 11/11 – Capital Inicial

Disk Tour
0800-173887

