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        Eu tenho visitado muitos locais 

diferenciados na cidade para começar uma 

coluna de indicações. Vou abrir uma "aba" 

aqui na agenda para indicar estes locais. 

Cada um tem seu charme e juntos teremos 

um guia de bom gosto da baixada Santista.  

#guiatop   

 Lucia Rodrigues  

 

https://www.facebook.com/hashtag/guiatop?source=feed_text
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A dica de hoje é o Plic Ploc - 

Lá você terá um atendimento personalizado e 

encontrará o melhor pão de queijo recheado 

da região, um delicioso café pé de serra, 

massas, cervejas artesanais e muito mais! 

Quadros, discos de vinil e um evento 

dedicado aos "bolachões" chamado Café com 

Bolacha ! Vale conferir. 

Eles têm a rádio Plic Ploc, com programas 

https://www.facebook.com/familiaplicploc/?ref=gs&fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
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diários e o cardápio do dia. 

#guiatop Fotos: Lucia Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/guiatop?source=feed_text
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A dica de hoje do #guiatop 

é o Cola na Base 

O bar conquistou a simpatia dos Santistas 

com o slogan "Cola na Base".Ambiente 

descontraído, informal e acolhedor.O 

https://www.facebook.com/hashtag/guiatop?source=feed_text
https://www.facebook.com/colanabase06/?ref=gs&fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
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Cardápio conta com opções vegetarianas e 

veganas. 

O Garçom é você mesmo !  

Na parte da frente da casa tem a lojinha 

do Encontro de Criadores 

Foto: Lucia Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/encontrodecriadores/?ref=gs&fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
https://www.facebook.com/rodrigueslucia?fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155874041773248&set=gm.303518753509983&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155874041773248&set=gm.303518753509983&type=3&ifg=1
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Para celebrar o dia do café, que faz parte 

da cultura da cidade, a dica da Agenda 

TOP de hoje vai para o Revo Cofee. 

Uma torrefação que oferece o primeiro blend 

de café artesanal independente de Santos.  



GUIA TOP !! 

Indicações de lugares "TOP" na baixada. 

 

 

O café é feito na mesa ! Vale conferir !! 

#agendatop #agendaculturalsantos #revocof

fe 

Fotos : Lucia Rodrigues 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/agendatop?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/agendaculturalsantos?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/revocoffe?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/revocoffe?source=feed_text
https://www.facebook.com/rodrigueslucia?fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
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A dica da #agendatop de hoje vai para 

a Besouro Discos. Uma loja descolada, 

sempre com novidades ! Muitos vinis e 

https://www.facebook.com/hashtag/agendatop?source=feed_text
https://www.facebook.com/pages/Besouro-Discos/139742206616462?ref=gs&fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
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ainda podemos tomar uma cerveja artesanal 

geladinha ! 

Vale visitar ! 

Fotos: Lucia Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rodrigueslucia?fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
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A dica do Guia TOP de hoje vai 

para Realejo Livros. 

Uma livraria que é editora, uma editora que 

tem uma livraria, um livreiro que organiza 

um festival literário e uma calçada que 

diverte a todos. A atração bacana que tem 

https://www.facebook.com/pages/Realejo-Livros/189006951139560?ref=gs&fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
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por la é o Choro de Bolso - Marcos 

Canduta 

#agendaculturalsantos #guiatop 

Foto: Lucia Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/chorodebolso/?ref=gs&fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
https://www.facebook.com/canduta?fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
https://www.facebook.com/canduta?fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/agendaculturalsantos?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/guiatop?source=feed_text
https://www.facebook.com/rodrigueslucia?fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
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A dica do Guia TOP de hoje vai 

Peluqueria CR7 

 

A dica do #guiatop de hoje vai para a 

Peluqueria CR7. 

Barbearia está na moda ? Está !! Mas 

esta tem uma pegada bem diferente, com 

mesa de sinuca, bike e outras novidades! 

Fotos: Lucia Rodrigues 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/guiatop?source=feed_text
https://www.facebook.com/rodrigueslucia?fref=gs&dti=164876517374208&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155888537038248&set=pcb.306017329926792&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155888537038248&set=pcb.306017329926792&type=3&ifg=1
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