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editorial

4  guia da cidade de santos

História viva 

Com o porto de um dos lados, uma orla de 
praias do outro e o Centro Histórico às suas 
margens, o balneário de santos é cercado de 
motivos que justificam morar na cidade.  

Uma das primeiras vilas fundadas pelos portugueses, 
Santos estava sob os holofotes no início da colonização. 
Hoje, com a revitalização de quase 300 prédios 
históricos como parte do programa alegra Centro, 
o lugar está revivendo a importância que teve nos 
tempos do Império. E tal desenvolvimento só deve 
aumentar com a chegada da nova sede da Petrobras, 
um complexo com três torres construídas em um 
terreno de 25 mil m2 no Valongo. Até o futebol, 
com a boa fase do time local, parece comprovar 
que a cidade voltou a viver seus tempos áureos. 

santos é hoje muito mais que um balneário 
paulista. Apesar de estar a menos de 80 km  da 
capital, conta com aquecimento econômico e vida 
cultural comparáveis aos de cidade grande. Sem falar 
das obras para expansão do porto, que já é o maior 
da américa Latina e deve ter seu volume de carga 
triplicado até 2024.  Além disso, foi eleita pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
com o terceiro melhor Índice de Desenvolvimento 
Humano do estado e o quinto melhor do Brasil.

O orgulho dos santistas aumenta ainda mais com 
as novas oportunidades de negócios e postos de 
trabalho. Mas o melhor de tudo é poder celebrar tais 
mudanças de um banco de jardim da orla, com os pés 
na areia ou com uma água de coco no quiosque.

A orla de 7 km é uma das 
grandes atrações da cidade



institucional

guia da cidade de santos  7

A Cyrela Brazil Realty é uma das melhores 
incorporadoras do mercado imobiliário do país. São 
mais de 200 mil famílias escolhendo a solidez e a 
segurança de uma empresa que cresce há 50 anos.

Atualmente, a Cyrela emprega mais de 15 mil 
colaboradores e investe constantemente em pessoas 
por meio da sua Universidade Corporativa e programas 
de responsabilidade social. Uma empresa que faz 
questão de valorizar os bairros onde atua por meio de 
melhorias urbanas e cuida do meio ambiente praticando 
a gestão de resíduos em suas obras. Uma empresa 
que faz questão de valorizar a vida das pessoas.

Por todas as suas realizações e história inovadora, 
a Cyrela construiu um nome respeitado e tornou-
se sinônimo de qualidade com mais de 45 mil lares 
entregues, 207 canteiros de obras em andamento 
em 67 cidades de 16 estados brasileiros, no 
Distrito Federal e também na Argentina. 

Traga os seus sonhos para morar e investir num Cyrela.
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ÁREA 7,84 km2            
POPULAÇÃO 50.000

10  razões para viver em 

santos

LocaLização
a menos de 80 km da capital 
paulista, santos está ligada 
à metrópole pelo complexo 
anchieta–imigrantes (Br-050), 
ampliado recentemente. Quem 
vem do rio de Janeiro tem a rio–

1 santos (Br-101) como principal 
acesso. a estrada velha de santos, 
incrustada na serra do mar e 
permeada de arquitetura histórica, 
é um trajeto ecoturístico feito, hoje 
em dia, a pé ou de bicicleta. 
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a menos de 80 km da capital e esBanJando paisagens 
naturais, a cidade se tornou uma Boa opção para 
Quem Busca Qualidade de vida sem aBrir mão de uma 
economia aQuecida e  Boa oferta de serviços

ORigEm dA CidAdE: 
vizinho a são vicente, primeira vila 
do país, o povoado de santos foi 
fundado em meados do século 16 – 
mais precisamente no ano de 1546. 
É desta época a capela do outeiro 
de santa catarina e a santa casa de 
misericórdia de todos os santos, 
primeiro hospital do Brasil. 

mas foi só no início do século 17 
que começaram as ser construídas 
as edificações históricas que 
enchem a vista dos moradores e 
dos visitantes da cidade, fazendo 
da arquitetura colonial uma das 
riquezas santistas.

a partir de 1892, a relevância 
econômica da região se tornou 
indiscutível: é o início das 
instalações do Porto de Santos. 
Hoje, o maior da américa latina, ele 
já recebeu em suas docas desde 

toneladas de açúcar até veículos, 
passando pela soja, algodão e, 
principalmente, café.

com a cultura cafeeira a todo 
vapor no final do século 19 e no início 
do 20, a modernização de santos 
não se restringe ao porto. a rodovia 
são paulo railway é construída 
para ligar plantações ao ponto de 
escoamento, e a cidade se torna um 
dos núcleos brasileiros da luta pela 
abolição da escravatura, além de 
aumentar de tamanho a população. 
o crescimento também vem de 
navios transportando europeus para 
a lavoura cafeeira: muitos acabaram 
por se estabelecer ali mesmo, na 
cidade onde desembarcaram. 

Hoje, a indústria do turismo 
(histórico, ecológico e de 
negócios) e o comércio dão  
conta de presentear a região  
com o título de terceira melhor 
qualidade de vida no estado de  
são paulo e quinta do Brasil. 

Além de boa qualidade 
de vida, Santos tem hoje 
uma infraestrutura digna 

de cidade grande
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7  KM  de praia  
a orla de santos tem programa  
para todos os gostos. dá para  
andar do bairro José menino à  
ponta da praia com os pés na  
água, de tênis na areia, pelo jardim 
ou no calçadão. passear de bicicleta 
ou com o cachorro,  tomar água  
de coco e jantar com vista para  
o mar são algumas das opções na 
rotina do santista. os saborosos 
quitutes praianos nos quiosques 
ajudam a repor as energias  
durante a caminhada.

o Maior jardiM  
do Mundo
com 5.335 m de extensão,  
o maior jardim de praia do mundo 
ganhou até menção no livro 
mundial dos recordes. mas além 
do tamanho, ele também é bonito 
e bem-cuidado. Basta cruzar 
seus de 50 m de largura e já quase 
não se ouve o barulho dos carros 
na avenida Beira mar. florido o 
ano todo graças às mais de 100 
espécies perenes, é orgulho 
local desde a década de 1930.

centro histórico
uma das primeiras cidades brasileiras, santos tem prédios, 
fachadas e até meios de transporte preservados. uma volta 
pelo centro revela azulejos do século 17, restaurantes e bares 
simpáticos, casas de show em galpões tombados e café de 
primeira qualidade, que atendem executivos durante o dia e 
um público mais jovem nos fins de semana. Ao pegar o bonde 
na praça mauá, dê uma volta pelo valongo e visite a Bolsa de 
café, instalada em um prédio de 1922 tombado pelo instituto 
do patrimônio Histórico e artístico nacional (iphan).

De volta para 
o passado: 

bonde e 
calçada 

portuguesa 
preservam 
o clima de 

antigamente 
do Centro 
Histórico
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o porto
É de aproximadamente 60 milhões de toneladas a 
movimentação anual no porto de santos, o maior da américa 
latina. desde a inauguração de seus primeiros metros de 
cais, em 1892, tem atraído para a área do valongo pessoas 
de várias partes do mundo: executivos de multinacionais de 
logística e, ultimamente, turistas que desembarcam de navios 
de cruzeiro, o nicho mais recente do trânsito no porto.

6

Monte serrat
o programa da prefeitura alegra 
centro, que revitalizou quase 300 
prédios históricos, se estende até 
esse monte, associado à fundação 
de santos. em 1927, foi instalado ali 
o bondinho que faz o trajeto do pé 

Meca santista
criado com a combinação de três ingredientes típicos da 
região (o peixe meca, a banana e o palmito pupunha), o prato 
caiu no gosto dos moradores e virou marca registrada da 
cidade. a posta de meca vem acompanhada de farofa de 
banana e risoto de pupunha e está no cardápio da maioria dos 
estabelecimentos da baixada. dizem os donos de restaurante 
que o prato é a expressão do que a região tem de mais 
saboroso, regional e saudável.

ao topo do morro. sete anos  
mais tarde, o cassino monte  
serrat deu início a uma era de 
grandes espetáculos artísticos  
e hoje funciona como espaço  
para eventos. 

5 7F
O

T
O

: s
é

r
g

iO
 c

O
e

l
h

O
 /

 c
O

d
e

s
p

F
O

T
O

: p
a

u
lO

 p
e

r
e

ir
a

panorama

14  guia da cidade de santos guia da cidade de santos  15 



cicLovia 
meio de transporte predominante 
na cidade, a bicicleta é usada  
pelos santistas em diversas 
situações, seja como trabalho 
ou lazer, antes ou depois do 
expediente. o motivo principal 

são os 7 km de orla, da ponta da 
praia ao José menino, com pista 
exclusiva para ciclistas. por conta 
disso, a oferta de loja de materiais 
esportivos na cidade é boa e ainda 
um mercado em expansão. 

10

8

9

esportes náuticos 
terra de picuruta salazar, um 
dos grandes nomes do surf 
nacional, a cidade sedia diversos 
campeonatos internacionais e 
recebe praticantes de todo o 
estado. não é à toa que o esporte 
ganhou uma data especial no 
calendário: 21 de janeiro é o dia 
municipal do surf. na vizinha são 
vicente, ainda dá para pegar onda 
nas praias do itararé, porta do sol  
e itaquitanduva.

outros esportes aquáticos 
também têm vez na cidade, como a 
vela, presente na sexagenária regata 
santos–rio e no clube internacional 
de Regatas, com suas instalações 
na avenida da praia. ou o mergulho, 
principal atração da laje de santos, 
ilha rochosa com formato de baleia, 
a 40 km da orla. em torno dela, 
ficam oito importantes pontos de 
mergulho do Brasil, com até 40 
metros de profundidade.

viLa BeLMiro
no início dos anos 1900, o 
empresário Belmiro ribeira de 
moraes e silva se destacava 
na sociedade santista. É ele o 
responsável pelo loteamento da 
vila operária, origem do bairro que 
leva seu nome. mas a vila Belmiro 
deve mesmo sua fama ao estádio 
urbano caldeira, construído em 
1916, e ao maior atleta do século 20, 

pelé, que começa a jogar no santos 
futebol clube quatro décadas 
mais tarde, aos 16 anos. com 
capacidade para 20 mil pessoas, 
o estádio oferece aulas de outros 
esportes, como taekwondo, futebol 
americano e halterofilismo, e dois 
centros de treinamento – um deles 
devidamente batizado de rei pelé. o 
clube fica na Rua Princesa Isabel, 77.

panorama
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futuro

a ampliação do porto 
e novas instalações 
da petrobras são 
algumas das novidades 
previstas para a região
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AmpliAção do  
porto de SAntoS 

acostumado ao transporte de 

contêineres, o maior porto da 

américa latina passou a receber 

nos últimos anos navios de cruzeiro 

do mundo todo. para dar conta 

dessa demanda, especialmente 

com a proximidade da Copa 2014 

e com a expansão comercial, o 

porto deve duplicar de tamanho até 

o mar está para peixe

futuro

2024. aprofundamento do canal de 

navegação e realinhamento do cais 

para transatlânticos, permitindo 

que navios de passageiros possam 

atracar nas proximidades do terminal, 

são algumas das medidas previstas.

mUSeU pelÉ
na área do valongo vai ser instalado 

em 2012 um espaço dedicado ao 

maior astro da cidade. além de 

celebrar o principal atleta brasileiro, o 

museu pelé terá a assinatura de outro 

ícone: o centenário arquiteto oscar 

niemeyer. o projeto faz referência à 

bola de futebol e ao gesto que pelé 

usava para comemorar seus gols. 

a notícia agrada aos fãs do esporte 

e aos entusiastas da Copa 2014. e 

mais: “depois disso, santos vai ser 

consolidar como polo turístico e 

cultural no país”, diz lizete araújo, 

da secretaria de Comunicação da 

prefeitura.

UnidAde de negócioS  
dA petrobrAS 

também é no valongo que será 

construído um novo escritório da 

petrobras. os 900 funcionários 

da companhia em santos, hoje 

espalhados em prédios pela 

cidade, aumentarão para 6 mil, 

acomodados na futura sede de 

operações. o complexo com três 

torres deve ser entregue entre 

2013 e 2017. os arredores também 

prometem: uma instalação desse 

porte atrai empresas de tecnologia, 

que devem ocupar espaços 

degradados no Centro.

ligAção SAntoS–gUArUjá 

o tráfego intenso entre as duas 

cidades terá alternativa à balsa, hoje 

responsável pela movimentação 

de cerca de 24 mil veículos por 

dia. está em fase de estudo a 

construção de uma ponte ou um 

túnel para interligar as duas regiões 

do balneário. ainda sem data de 

entrega, a ligação ajudará no fluxo de 

automóveis particulares, transporte 

público, pedestres e ciclistas.



a cara da cidade
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SOTAQUES 
PRAIANOS

A PAIxãO PElO mAR é 
cOmPARTIlhAdA PElO 
cASAl cEcílIA E JOSé 
RObERTO ZONIS E PElO 
ESPANhOl cARlOS AlONSO 
dAlAmA, QUE fAlAm A 
mESmA líNgUA NA hORA  
dE lISTAR AS vANTAgENS  
dE SE vIvER NA cIdAdE
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declaradamente apaixonados  
pela praia, o engenheiro  

José Roberto Zonis e a arquiteta 
Cecília Zonis homenagearam o 

mar até no nome da filha – Marina, 
hoje com 16 anos. Ela, santista de 

nascimento, e ele, de coração, 
decidiram não sair da cidade 

quando terminaram a faculdade, 
embora ouvissem de todos que 
poderiam ganhar mais dinheiro 

na capital. “Nunca tive tanto 
trabalho como hoje”, diz cecília, 

que raramente  dispensa sua 
caminhada na praia.

 
O que mais mudou na região ?
José Roberto – Antigamente, as 
pessoas saiam para estudar ou 
trabalhar e não voltavam. hoje, a 
qualidade das universidades e as 
oportunidades de emprego fazem de 
Santos uma cidade independente, 
que oferece tudo o que o morador 
precisa. A economia local não é 
aquecida só durante a alta  
temporada. Toda a movimentação 
que o porto e as universidades 
acarretam tem dado a cara de Santos.

O mar del Plata guarda um  
pouco da memória de Santos. 
Carlos Alonso Dalama, dono  
do restaurante de peixes e  
frutos do mar, e hoje, com 74 
anos, já é mais brasileiro que 
espanhol, apesar do acentuado 
sotaque da Espanha natal. Em 
1992, então proprietário de 
uma peixaria, associou-se ao 
bar vizinho e, juntos, fundaram 
o estabelecimento. dezoito 
anos depois, o endereço está 
na ponta da língua de todo 
mundo que quer comer peixe 
em Santos. 

Por que veio para a cidade?
Tinha uma irmã que estava aqui 
e ela chamou a mim e aos meus 
pais. No início, estranhei um pouco, 
mas logo comecei a trabalhar 
com bares e padarias e tive uma 
peixaria. E, hoje, o mar del Plata já 
tem quase 20 anos de história. 

Há tanto tempo no mesmo 
endereço, como é sua relação 
com a clientela do Mar del Plata?
Quase todos os clientes me conhecem. 
Eu gosto de visitar o freguês na mesa 
para conferir se está tudo bem e só ouço 
elogios. No fim de semana, o movimento 
cresce bastante, e vejo clientes que 
não conheço, tanto santistas quanto 
paulistanos e campineiros.

O senhor gosta da gastronomia 
santista? Sai para comer com 
frequência?
O mar del Plata me ocupa muito 
tempo, já não passeio tanto. mas 
a cada dois anos gosto de ir até a 
Espanha. Quando saio aqui na baixada 
Santista é para comer churrasco. 

José Roberto e Cecília indicam: 
O casal não dispensa o conforto santista de deixar o carro na garagem e 
caminhar até os bares onde são habituès. Heinz (Rua Lincoln Feliciano, 118, 
tel. (13) 3286-1875): “ Quando anoitece sexta-feira, já começo a pensar 
no chopp que vou tomar lá com os amigos”, conta José. Armazém 29 (Rua 
Pindorama, 29, tel. (13) 3289-4629). “É lá que vamos para comer frutos do 
mar de primeira qualidade”, diz Cecília. 

Carlos indica: 
Churrascaria Costelão (Avenida 
Senador Pinheiro Machado, 129, 
tel. (13) 3232-2579). “É lá que vou 
para comer um carré de cordeiro 
ou um espeto à gaúcha.” 
Churrascaria O Leitão (Rua 
Armando Lichti Filho s/nº, tel.  
(13) 3473-3355). “Também é um 
lugar que frequento bastante, 
as carnes são muito bem 
preparadas”, diz Carlos. 
Box do Otávio, no Mercado de 
Peixes (Praça Gago Coutinho s/nº, 
na Ponta da Praia). “Até hoje faço 
as compras para o restaurante 
direto com o pescador.”

Qual o maior potencial  
da cidade hoje?
José Roberto – O turismo de negócios. 
O porto, as empresas que têm se 
instalado aqui por conta dele e a 
proximidade com a capital – além, 
claro, das belezas naturais – fazem da 
cidade uma boa opção para viver e 
movimentam a economia o ano inteiro.

Qual é o seu lugar preferido  
em Santos?
Cecília – A praia, sem dúvida – pela 
beleza e pela vastidão! O calçadão 
fica cheio o dia todo e o jardim é lindo! 
Os encontros nas barracas na areia e a 
amplitude de visão que a orla oferece 
são únicos para mim.
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RECHEIO PRAIANO
Além dos 63 sabores de crepe (entre salgados, light e doces), o cardápio 
deste aconchegante restaurante conta, para a entrada, com casquinhas 
de alho-poró, parmesão, tomate e orégano. Com filial no Guarujá, o 
restaurante também recebe encomendas para montar bufê em eventos. 

CREPERIA DA PRAIA Avenida Washington Luis, 570, tel. (13) 3284-3229, 
www.creperiadapraia.com.br

comer

 SORVETERIA 
SORVETERIA BAmBA
Avenida Conselheiro Nébias, 869,  

tel. (13) 3324-4828

As mesas ao ar livre na avenida da 
praia são fortes atrativos. Mas essa 
sorveteria ainda tem mais 40 sabores 
de sorvete (chocolate, creme, 
morango e coco também em versão 
diet), açaí na tigela, salgados, doces 
e café. Dá para se deliciar no bufê por 
quilo ou com as tradicionais taças: 
banana split, milkshake ou colegial.
 
TOCA DO AçAí
Rua Amador Bueno, 73, tel. (13) 3219-3999  

Mais uma recém-aberta aposta 
na comida saudável. O cardápio 
inclui saladas, sopas, wraps, 
opções vegetarianas, além do 
açaí, que lhe dá nome. Aberto do 
meio-dia até o último cliente (por 
volta das 23h), reúne um público 
jovem no horário do happy hour.

 hAmBuRguERIA 
hAmBuRguERIA SAnTISTA 
Rua Azevedo Sodré, 83 e Rua Goiás, 57, 

tel. (13) 3221-9464,  

www.hamburgueriasantista.com.br  

Lá se pode optar pelos tradicionais 
hambúrgueres ou pelos sanduíches 
Canal 1, 2, 3… O cuidado da casa vai 
desde o preparo dos lanches, das 
opções de salada, das porções e 
dos milkshakes até a decoração. 
Complete o seu pedido com a Delícia 

Santista, sobremesa com churros, 
sorvete, mel e crocante.
  
CASA SAnTA mARTA gASTROnOmIA 
Avenida Washington Luis, 500,  

tel. (13) 3286-1500,  

www.casasantamarta.com.br

Com salão, adega e mercearia 
agradáveis, além de serviço delivery, 
a Santa Marta serve de baguetes 
recheadas e pão italiano de fabricação 
própria a pratos de massa ou carne 
aos fins de semana. No espaço 
gastronômico o cliente encontra 
frutas, laticínios, carnes e vinhos para 
levar para casa. À tarde e à noite, um 
sommelier dá uma mãozinha a quem 
quiser escolher um rótulo especial.
  
 JAPOnêS 
hARu SuShI 
Rua Timbiras, 6, tel. (13) 3289-2196, 

www.harusushi.com.br

Na Haru Sushi não é difícil saber 
quais são os pratos mais pedidos: 
o temaki Haru Salmão (com cream 
cheese, ovas de massagu, gergelim 
e cebolinha), o temaki Hot Filadélfia 
(salmão empanado, cream cheese 
e cebolinha) e o combinado Haru 
Salmão (sashimis, uramakis e niguiris), 
todos preparados com o peixe. 
Para beber, saquerita de morango, 
abacaxi ou kiwi, drinque promocional 
na terça: tomando um, o segundo 
é de graça. A casa abre das 19h à 
meia-noite (sexta e sábado até a 1h).
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comer

 AO PONTO 

  ChuRRASCARIA E PIZZARIA  
A RAInhA 
Avenida Siqueira Campos, 461,  

tel. (13) 3238-8342

Boa alternativa tanto para um 
almoço rápido, com pratos 
executivos de segunda a sexta, 
quanto para uma refeição com a 
família no fim de semana, quando 
o espeto Rainha (carne, frango, 
linguiça e guarnições) e o chope 
fazem sucesso. À noite, mais de 40 
sabores de pizza saem do forno à 
lenha, com opção delivery.
 
VEnEZA ChuRRASCARIA  
E PIZZARIA 
Avenida Washington Luís, 407,  

tel. (13) 3239-6685,  

www.churrascariaveneza.com.br

O salão para 200 pessoas fica 
lotado aos fins de semana, no 
almoço e no jantar. Os vinhos 
chilenos e argentinos da carta 
acompanham espetos mistos, 
filé à Veneza e meca na brasa. 
Do forno à lenha, as pizzas mais 
pedidas são as bem recheadas 
Veneza e Veneza Premium.

PICAnhARIA SAnTISTA  
Rua Oswaldo Cruz, 412, tel. (13) 3221-8581,  

www.picanhariasantista.com.br

A picanha é a estrela da casa, mas os 
clientes também são estrelados: o 
restaurante costuma receber famosos 
futebolistas, como Ganso, Léo, 

Danilo e Zé Eduardo. O salão para 130 
pessoas serve diariamente diferentes 
preparos e guarnições para a picanha, 
acompanhados de cerveja de garrafa, 
chope ou vinho. 

TERTúlIA
Avenida Bartolomeu de Gusmão,  

187, tel. (13) 3261-1641,  

www.churrascariatertulia.com.br

A picanha no alho e o carré de carneiro 
são as carnes mais procuradas no 
rodízio do Tertúlia, que inclui o bacalhau 
no cardápio da sexta-feira e a feijoada 
no do sábado. Há 23 anos na Ponta da 

Praia, a casa prima pela extensa carta 
de vinhos e pela ideia inovadora: o vale-
rodízio, que pode ser usado durante a 
semana, no almoço ou no jantar.

 PIZZARIAS 
CAnAl 4 
Avenida Siqueira Campos, 612,  

tel. (13) 3285-1000,  

www.restaurantecanal4.com.br

Bom local para escolher um entre os 
90 rótulos da carta de vinhos e a pizza 
Abobrinha da Mama (abobrinha italiana, 
tomate, parmesão e alho frito) ou Canal 
4 (peito de peru, bacon e mussarela 

de búfala). O serviço à la carte tem ainda 
massas de fabricação própria.

FORnERIA SAnTISTA 
Avenida Doutor Epitácio Pessoa, 389, 

tel. (13) 3273-2121

Servida a partir das 18h30  
de terça a domingo, a pizza vai ao forno 
e à mesa em uma peça de ardósia, que 
mantém a massa quente e crocante. O 
uso de catupiry original faz dos sabores 
que levam o queijo os mais pedidos, 
tanto no salão para 50 pessoas como 
no delivery. De segunda a sábado, são 
21 opções de pratos executivos.

Eleita pela imprensa como 

a melhor cantina da Baixada 

Santista, a Liliana tem como 

carros-chefe do cardápio o 

filé à parmegiana, a pizza de 

champignon e o peixe à fiorentina. 

Além do salão para 200 pessoas 

no Gonzaga (desde 1967), o 

restaurante investe em refeições 

rápidas, com lojas no Praiamar 

Shopping e no Pátio Iporanga, onde 

servem pratos individuais.

CAnTInA lIlIAnA 

Avenida Ana Costa, 404,  

tel. (13) 3284-5999,  

www.lilianapastaepizza.com.br
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Bistrô Beer
A vasta opção de bebidas (em 
especial cervejas importadas 
e uísques) é o chamariz para 
o público acima dos 25 anos, 
de segunda a segunda. e dá 
para começar cedo: o bar fica 
aberto das 8h da manhã até o 
último cliente (por volta de 2h da 
madrugada). O chope erdinger, o 
prato de perna de cabrito (para 
quatro pessoas) e a feijoada 
com carnes selecionadas 
(servida somente aos sábados) 
são as estrelas da casa.

BISTRÔ BEER Rua Carolino 
Rodrigues, 29, (13) 3221-7202

  VaRIadoS  
VIVa VINHoS
Rua Goiás, 11, tel. (13) 3232-2117,  
www.vivavinhos.com

A casa conta com mais de 200 
rótulos em sua carta de vinhos. O 
som ambiente com toque de pop 
rock e as boas opções em cerveja e 
uísque completam o clima do bar.

auSTRalIaNo BaR  
Avenida Bartolomeu de Gusmão, 23,  
tel. (13) 3345-6318,  
www.australianobar.blogspot.com

Destino dos fãs de indie rock, a casa 
fica cheia nas noites de sábado, 
quando o público na faixa dos 25 
anos curte o som na companhia de 
cervejas australianas e britânicas.
No almoço, destaque para o prato de 
costela.

TRaJaNo BaR 
Rua da Paz, 20, tel. (13) 3301-5629

Apesar de atrair maior número de 
frequentadores no happy hour, o bar 
também faz sucesso aos sábados, no 
horário de almoço, quando é servida a 
tradicional feijoada e pratos como filé 

de linguado e bife à parmegiana.

 
 CaSaS NoTuRNaS 
SEVEN 
Avenida Senador Feijó, 557, tel. (13) 

3222-4222, www.sevendisco.com.br  
Um público jovem, dos 18 aos 25 anos, 
costuma lotar a seven a partir da 

meia-noite de sábado (único dia em 
que a casa noturna funciona). Com 
capacidade para 500 pessoas, já 
trouxe DJs convidados, como tiko’s 
Groove e o russo spitzer.

 
TypogRapHIa BRaSIl
Rua XV de Novembro, 115/117, tel. (13) 3216-

1724, www.typographiabrasil.com.br

Os fãs de samba têm o privilégio de 
curtir a noite neste galpão no Centro 
Histórico, que ainda preserva algumas 
características de uma antiga oficina 
que funcionou ali no início do século 
20. Com espaço para cerca de 500 
pessoas, a casa faz sucesso com 
samba ao vivo toda sexta, sábado 
e domingo. Painéis de sambistas 
renomados e uma discreta cabine de 
DJ completam a decoração.

BIkkINI BaRISTa 
Rua XV de Novembro, 94/96, tel. (13) 
3219-3116,  
www.bikkinibarista.com 

A proposta da casa é múltipla: 
durante a semana, atende quem 
trabalha no Centro e quer um 
cardápio diferenciado. Nas noites 
de sexta e sábado, o público jovem 
toma conta dos três andares, mas 
ainda tem a opção de escolher 
entre um dos dois bares ou uma 
balada propriamente dita. DJs 
nacionais e internacionais e 
drinques como a capirinha de saquê 
contribuem para o sucesso do bar.

beber
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tRADIÇãO NAS PRAtELEIRAS
O esmero que a Martins Fontes devota ao livro começou em Santos, há 
50 anos. Na bem localizada loja de dois andares, revistas e materiais 
de papelaria dividem as prateleiras com títulos de literatura nacional e 
estrangeira, quadrinhos e livros técnicos, além de volumes em inglês.

MARTINS FONTES E CIA. Avenida Ana Costa, 530, tel. (13) 3289-2603 
5657, www.martinsfontes.com.br

comprar

 ROupAS E ACESSóRIOS 
AZV  
Rua Azevedo Sodré, 35, tel. (13) 3224-

6653

A loja multimarcas feminina e masculina 
(Exss, Letage, Camila Klein e Afghan) 
impressiona no primeiro andar, com 
roupas, bolsas, sapatos e bijuterias. Mas 
os fundos ainda guardam um simpático 
café com artigos de decoração à venda. 

A ESpORTIVA 
Praiamar Shopping, Rua Alexandre 

Martins, 80, loja 244, tel. (13) 3273-7888, 

www.aesportiva.com.br

A lista de artigos esportivos à 
disposição é grande: calçados, 
raquetes, mochilas, bolas e 
equipamentos para natação. Há quase 
50 anos no mercado, a loja é uma das 
líderes do segmento no estado, com 
dois endereços em Santos.

IRIANA BáSICO
Rua Azevedo Sodré, 45 e 54, tel. (13)  

3234-3158, www.irianabasico.com.br

Osklen, New Order, Ogio e 
Isabella Giobbi são algumas das 
etiquetas vendidas nos 300 m2 da 
aconchegante loja multimarcas. 
Entre as peças estão roupas, bolsas e 
sapatos, tanto para o dia a dia quanto 
para uma produção mais cuidadosa.

pRAIAMAR ShOppINg
Rua Alexandre Martins, 80,  

tel. (13) 3279-2000,  

www.praiamarshopping.com.br  

Abrigando desde hipermercado 
até joalheria, o Praiamar atrai a 
população santista há dez anos. 
Kopenhagen, Saraiva, O Boticário 
e dez salas de cinema se juntam 
a opções de comida japonesa e 
italiana, cafés e sobremesas, além 
de lounge para eventos.

uó DO BOROgODó 
Rua Goiás, 41, tel. (13) 3221-2220,  

www.uodoborogodo.com.br

Para os que procuram roupas, 
sapatos e bolsas cheios de 
personalidade, a multimarcas 
atende em um casarão restaurado, 
da década de 1930. Entre as araras 
femininas e masculinas, os móveis 
antigos e o jardim de inverno 
dialogam com o estilo moderno das 
peças, que agradam um público 
acima dos 30 anos.

 DECORAçãO  
LIghTDESIgN  
Avenida Afonso Pena, 116,  
tel. (13) 3221-6218,  
www.lightdesign.com.br

Especializada em iluminação de 
interiores, a franquia vende com 
exclusividade produtos da fabricante 
pernambucana Light Design, além 
das marcas italianas Floss, Foscarini 
e Kundalini e do designer brasileiro 
Wagner Archela. Não faltam opções 
em arandelas, plafons, pendentes, 
iluminação de jardim e abajures. 
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Residência 
aRtística
antiga casa de um barão do café, 
o casarão branco que hoje abriga 
a Pinacoteca Benedicto calixto é 
uma atração à parte. construído em 
1900, foi tombado como Patrimônio 
Histórico no início da década de 1980 
e logo depois passou por restauração, 
a qual manteve as características 
art nouveu do projeto original. além 
de abrigar o acervo permanente do 
pintor que lhe dá nome, a Pinacoteca 
exibe com frequência exposições 
de novos artistas. Cursos, oficinas e 

palestras completam a programação.

PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO 
Avenida Bartolomeu de Gusmão, 15, 
tel. (13) 3288-2260,  
www.pinacotecadesantos.org.br

diversão & arte

 CINEmAs  
EsPAÇO UNIBANCO DE CINEmA 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 44,  

tel. (13) 3284-4044,  

www.unibancocinemas.com.br

Um dos nove endereços da rede de 
cinema com programação alternativa 
está no Gonzaga. nas três salas, 
as projeções variam entre filmes 
nacionais, europeus e independentes. 
O sistema dolby de som e o bistrô 
com café espresso, quiches e tortas 
doces completam o ambiente.

ROXY 
Rua Ana Costa, 443, tel. (13) 3289-8336, 

www.cineroxy.com.br

com 75 anos de tradição, o cinema 
dispõe de 15 salas em santos, cinco 
delas (1.300 lugares) neste endereço. 
com os maiores lançamentos 
blockbuster em cartaz, é um dos 
poucos cinemas de rua que resistem 
à expansão de salas de exibição em 
shopping centers.
 
sEsC sANTOs 
Rua Conselheiro Ribas, 136,  

tel. (13) 3278-9800, www.sescsp.org.br

O destaque desta unidade santista é o 
auditório para música, teatro, dança e 
palestra – área de programação agitada. 
Mas as conhecidas instalações do sesc, 
como a piscina, a sala de brinquedos 
e a de ginástica, também mantêm o 
mesmo padrão de qualidade.

 PAssEIOs 
fEIRAs DE ANTIgUIDADE E 
ARTEsANATO
Quatro endereços,  

Disk Tour: 0800-173887

Programa tradicional na cidade, as 
feirinhas de artesanato são fartas e 
frequentes em santos. nas tardes 
de sábado, a Praça Rotary, atrás do 
shopping Parque Balneário, recebe 
inúmeras barraquinhas vendendo 
porcelanas, pratarias para casa 
e joalheria. em frente à avenida 
conselheiro nébias, no jardim da 
praia, outra feira reúne expositores 
há 40 anos, também aos sábados. Já 
no domingo à tarde, a concentração 
de barracas é na praça em frente ao 
sesc, no canal 4. se chover, a dica 
é a feira da Galeria 5a avenida, aos 
sábados, domingos e feriados, das 
14h às 21h.

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA 
Entre as avenidas Dona Ana Costa e 

Marechal Floriano Peixoto

O Monumento aos andradas 
marca o coração do Gonzaga, 
como é conhecida a Praça da 
independência. considerado o 
coração santista, o lugar também é 
palco de manifestações públicas, 
como a comemoração dos recentes 
títulos conquistados pelo santos 
Futebol clube, além de abrigar 
inúmeras lojas e serviços no entorno.
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pacote completo
o salão de dois andares com estacionamento próprio e manobrista 
oferece todos os serviços de cabeleireiro, incluindo hidratação e escova 
definitiva. Entre os profissionais, dispõe de esteticista facial e corporal, 
manicure, pedicure e maquiador. Para a noiva, um ambiente reservado 
garante um clima mais calmo para cuidar do visual no dia do casório.

CHEZ ANGELO Rua Soares de Camargo, 38, tel. (13) 3223-5474,  
www.chezangelo.com.br

beleza & saúde

 ACAdEmiAs 
CENTRO sANTisTA dE TÊNis  
Rua Armando Sales de Oliveira, 195,  
tel. (13) 3233-1112 

Há mais de 20 anos, o centro Santista 
de tênis vem ensinando a arte do 
esporte. A academia dispõe de três 
quadras de tamanho oficial, com aulas 
para todos os níveis de experiência 
com a raquete. Sala de musculação e 
piscina para hidroginástica e natação 
infantil integram as instalações. 

 
ViTAL FisiO  
Av. Conselheiro Nébias, 726, tel. (13) 
3223-4178, www.vitalfisioterapia.com.br 

Diferentes tratamentos posturais 
em uma só clínica: pilates, RpG, 
fisioterapia, acupuntura e outros. E 
o paciente pode unir saúde e beleza, 
com sessões de estética facial 
(limpeza de pele e peeling) e corporal 
(drenagem linfática, heccus, depilação 
a laser), oferecidas das 8h às 20h30.

RiTmO ZEN  
Rua Minas Gerais, 16, tel. (13) 3234-1519 

para quem procura uma academia 
com ambiente mais aconchegante 
e com menos exibicionismo do 
corpo, a Ritmo Zen é o lugar ideal. 
Nos três andares de instalações 
há aulas variadas, como hidrobike, 
pilates e natação para bebês, entre 
outras. Para o cuidado completo, 
a academia conta ainda com um 
salão de beleza.

 HOspiTAis 
HOspiTALiTÁ HOmE CARE  
Rua Itapura de Miranda, 158, tel. (13) 
3226-6060, www.hospitalita.com.br 

com equipe multidisciplinar de 
funcionários, há 25 anos a empresa 
de home care realiza desde 
acompanhamento 24 horas a 
procedimentos isolados, tudo no 
conforto do lar. O Hospitalitá ainda se 
responsabiliza pelo equipamento e 
medicação necessários.

CAsA dE sAÚdE sANTOs  
Av. Conselheiro Nébias, 644, tel. (13) 3202-
2500, www.casadesaudesantos.com.br 

com serviços de pronto atendimen-
to, exames, UtI geral e pediátrica, a 
clínica atende há mais de 80 anos. 
A excelência médico-hospitalar e a 
busca por uma relação humanizada 
com o paciente, além da tecnologia 
em equipamentos, renderam-lhe o 
prêmio top of mind de 2010 do jornal 
santista A Tribuna. 
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Open HOuse
Rua Minas Gerais, 85,  

tel. (13) 3289-4660

Na Open House é possível não só 
aprender um novo idioma (inglês ou 
francês), mas reaprender o seu próprio. 
Com aulas de português para nativos 
e estrangeiros, a escola é procurada 
por executivos que precisam aprender 
a língua nacional e por brasileiros que 
querem prestar concurso ou escrever 
uma monografia. Os três idiomas são 
oferecidos do nível básico ao avançado.

 
 CuRsOs LIVRes 
nOVA ACRÓpOLe  

AssOCIAÇÃO CuLTuRAL  
Avenida Siqueira Campos, 324,  
tel. (13) 3014-8134,  
www.nova-acropole.org.br

Há mais de 10 anos em Santos, a 
escola oferece cursos de Filosofia 
com turmas para jovens (de 14 a 17 
anos) e adultos, sempre à noite, de 
segunda a quinta-feira.

CARLOs LeITe MOsAICOs  
Rua Goiás, 77, tel. (13) 3232-1291,  
www.carlosleitemosaicos.com.br

O artesão Carlos Leite ensina técnicas 
de mosaico artístico para fachadas, 
pisos e moveleiro. As aulas, com 
turmas de no máximo seis alunos, 
acontecem no período da tarde e da 
noite e há sete anos têm sido bastante 
procuradas por interessados em uma 
atividade manual artística e relaxante.

escolas & universidades

 eDuCAÇÃO 
unIfesp
Avenida Dona Ana Costa, 95,  

tel. (13) 3878-3700,  

www.baixadasantista.unifesp.br

Em Santos fica um dos campi pelos 
quais se estende a credibilidade da 
Universidade Federal de São Paulo 
(UNiFeSP). Os cursos de graduação 
são educação Física, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, Serviço Social e 
Terapia Ocupacional. Tem também 
pós-graduação e cursos de extensão 
universitária.
 
 IDIOMAs 
peRsOnAL LAnGuAGe CenTeR  
Rua Azevedo Sodré, 43, tel. (13) 3232-131, 
www.personallanguagecenter.com.br

inglês é o idioma mais procurado 
pelos cerca de 300 alunos da Per-
sonal Language Center, mas a esco-
la (com duas unidades em Santos) 
oferece também aulas de espanhol 
e português como segunda língua.

ALIAnÇA fRAnCesA
Rua Rio Grande do Norte, 98, tel.  

(13) 3237-2403, www.afsantos.com.br

A escola oficial de francês no Brasil 
tem uma de suas unidades em 
Santos. A Aliança oferece cursos 
do básico ao avançado (intensivos 
e extensivos), filmes e músicas à 
disposição na midiateca e eventos 
culturais que reforçam o aprendizado 
da língua e da cultura francesa.

MúLTiPLAS 
LiçõeS
Além das 40 graduações, a 
universidade dispõe de laboratórios 
de tecnologia e comunicação, 
cursos de educação à distância e 
realiza serviços comunitários. A 
faculdade de direito da UniSantos 
está entre as instituições de 
ensino recomendadas pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). A última novidade é o curso 
de licenciatura em Música, que 
entra para o currículo em 2011.
unisantos Avenida Conselheiro 
Nébias, 589/595, Boqueirão,  
tel. (13) 3205-5555,  
www.unisantos.br
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Se tivéssemos que adivinhar o lugar 
onde a expressão “praia de paulista” 
foi criada, certamente seria o 
Guarujá. A relação desse balneário 
com os paulistanos é tão marcante 
que, no vocabulário local, fazer 
um “bate e volta” é praticamente 
sinônimo de passar o dia por lá. 

Para os santistas, essa ideia faz 
mais sentido ainda – afinal, a cidade 

riqueza natural: praias para famílias 
em busca de comodidade (Astúrias, 
Perequê), para surfistas (Pitangueiras, 
Tombo) e banhistas fãs de águas 
calmas (Congava, Guaiúba), além de 
trilhas em meio à Mata Atlântica.

 RestauRantes 
alcides 
Avenida Dom Pedro I, 398, tel. (13)  

3387-6323, www.alcides.com.br

Com 30 anos de história e casa recém-
reformada, o restaurante tem fartos 
pratos, com destaque para a caldeirada 
de frutos do mar e o risoto Alcide’s 
(com camarão, marisco, polvo e lula).

A uMA bAlSA de diSTânCiA 
uMA dAS CidAdeS MAiS viSiTAdAS do liTorAl Sul, o GuArujá, 
é o vizinho ideAl PArA oS SAnTiSTAS, eSPeCiAlMenTe oS 
que quereM AProveiTAr A bAlAdA 

 casas notuRnas 
lucky scope
Praça Walter Bellian, 86,  

tel. (13) 3354-2984,  

www.luckyscope.com.br

o espaço interno da casa é  
amplo, com direito a 22 camarotes, 
ideal para apresentações ao vivo. Ao 
ar livre, mesas no deque e um campo 
de futebol são opções para os dias 
quentes.

caFe de la MusiQue sÃo pedRo
Estrada Guarujá - Bertioga, km 

15, tel. (13) 3305-1062, www.

cafedelamusiquesaopedro.com.br

Com ares europeus, o dining club 
instalado em frente ao condomínio 
de luxo São Pedro, no Guarujá, 
recebe renomados djs brasileiros 
e internacionais, que atraem um 
público jovem e fã de música, comida 
e bebida de qualidade.

taBoo
Rua Marjory da Silva Prado, 1.100,  

tel. (13) 3353-5827,  

www.tabooclub.com.br

Com uma casa na capital e uma no 
Guarujá, a Taboo é o ponto certo 
dos fãs de house music. o endereço 
litorâneo, na Praia de Pernambuco, 
acomoda o público jovem em dois 
lounges, pista, camarotes e um 
amplo bar. o moderno sistema 
de iluminação e as caipirinhas 
contribuem para a fama do local.

está a apenas sete minutos da 
Ponta da Praia de Santos. Apesar do 
tráfego intenso, vale a pena cruzar 
a fronteira entre os dois municípios 
em tempo tão curto.

quem visita o Guarujá se 
impressiona com a variedade 
de hotéis, restaurantes, bares e, 
principalmente, clubes noturnos. 
Ainda mais fascinante, porém, é sua f
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Praia de Pitangueiras, 
uma das mais 

badaladas do Guarujá
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telefones úteis

42  guia da cidade de santos

Banco
Itaú 4004-4828
Bradesco 3289-5556
Banco do Brasil 3251-6400
HSBC 3585-3000
Santander 3213-9000
Caixa Econômica  
Federal 2101-4050
Safra 3226-2200

Táxi
Táxi Boqueirão 3288-2240
Ondazul 3238-8910
Velo Táxi 3234-1678

Farmácia
Ativa 3237-1978
Revfal Homeopatia 3237-5335
Conselheiro Nébias 3234-7162
Santos 3234-8973

Lavanderia
Dry Clean USA 3221-3393
Quality 3227-0290

HospiTaL
Frei Galvão 3229-1500
Beneficência Portuguesa 
2102-3434
Infantil Gonzaga 2101-0203
São Lucas 2102-5000 
Sta. Casa de  

Misericórdia 3202-0600  

HoTeL
Atlântico Hotel 3289-4500
Parque Balneário 3289-5700
Sofitel 2104-2000

carTório
Cartório de Notas 3285-8000
Registro Civil 3223-5702

supermercado
Supermercado Vip 3236-5930
Supermercado São Bento 
3224-3930 
Supermercado  
Central 3278-6500

uTiLidade púBLica
Sabesp 0800-550195 
Defesa Civil 3208-1000
CET  0800-7719194
Disque-Limpeza   
0800-7708770 
Emergência  192
Bombeiros / Resgate  193
Guarda Municipal  3226-3344 
Informações Turísticas  
0800-173887
Poupatempo  0800-7723633
Cidoc  3202-1899
Prefeitura 3201-5000

Para ligações feitas de fora da cidade de Santos, acrescentar o DDD 13.
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