
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Domingo em Família celebra aniversário de 16 anos do 
Santander Cultural 

 

 Dia 20 de agosto ocorre uma edição especial do Domingo em Família, com cinema, 
teatro, artes visuais e ação educativa, toda gratuita e para todas as idades. 

  
Porto Alegre, 15 de agosto de 2017 – Dia 20 de agosto, das 13h às 19h, a unidade de cultura do 
Santander na capital gaúcha oferece uma programação especial para toda a família, com entrada 
franca. O Domingo em Família é uma iniciativa em sintonia com a política cultural do Santander, 
que potencializa a troca de conhecimento por meio de ações para que pais e filhos aproveitem o 
espaço e tudo que ele pode oferecer. Vale destacar que esta edição é comemorativa aos 16 anos 
da instituição.  
             
TEATRO 
 
ESPETÁCULO MANI MANIOCA de Las Brujas Cia de Teatro e Artes Integradas  
É um espetáculo inspirado na lenda indígena da mandioca. Os atores Lolita Goldschimidt, Caroline 
Vetori e Denis Gosch dividem a cena, em uma grande brincadeira imagética, onde vivem e contam 
as histórias dos povos indígenas de nosso país. Busca-se, através do jogo com o público e das 
linguagens utilizadas, a construção de um elo com o universo da criança para a apresentação do 
incrível mundo e da diversidade cultural a partir do resgate das raízes indígenas do nosso Brasil. 
Horário: 16h30 
Faixa etária: livre 
Vagas: por ordem de chegada e sujeito a lotação 
Local: Átrio  
 
CINEMA 
 
PARANORMAN 
O jovem Norman Badcock consegue falar com os mortos e prefere conviver com eles a conviver 
com os vivos, já que sofre bullying na escola por ser considerado “esquisito”. Do além, seu tio 
Prenderghast alerta o garoto que a maldição de uma bruxa centenária vai se realizar, e apenas 
Norman pode detê-la. Esta animação, que será apresentada em versão dublada em português, traz 
aquele que é considerado o primeiro personagem abertamente gay em um filme infantil. 
Horário: sessões ás 13h30, 15h e 17h  
Local: Cine Santander Cultural 
Entrada franca, com retirada de senha meia hora antes do início de cada sessão. 
 
OFICINAS CRIATIVAS 
 
ESQUISITOS VESTÍVEIS  



 

 

 

 

      
 

 

 

 

Oficina de confecção de ornamentos para o corpo com o Coletivo Tramando Arte. A atividade 
propõe diálogo com a obra da artista visual Efigênia Rolim, que participa da mostra Queermuseu – 
Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. 
Horário: 13h30 às 16h 
Faixa etária: livre 
Vagas: por ordem de chegada e sujeito a lotação 
Local: atelier da Ação Educativa  
 
MESA DE DESENHO  
A atividade é voltada para a experimentação de propostas, suportes e materiais para o desenho. 
Ministrante: Equipe da Ação Educativa 
Horário: das 13h às 16h15 
Faixa etária: livre 
Vagas: por ordem de chegada e sujeito a lotação 
Local: sala leste 
 
ARTES VISUAIS  
 
Visita mediada à exposição QUEERMUSEU – CARTOGRAFIAS DA DIFERENÇA NA ARTE 
BRASILEIRA 
Ministrante: Equipe da Ação Educativa  
Local de encontro: Grande Hall  
Horário: 13h30 às 14h30 e das 15h às 16h 
Faixa etária: livre 
Vagas: 30 
 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico | Porto Alegre RS Brasil 90010-191 
Telefone geral 51 3287.5500 | Ação educativa 51 3287.5941 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 
  
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingo, das 13h às 19h 
Não abre aos feriados 
 
Mariele Duran 
Coordenadora Institucional Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 
Porto Alegre | RS | 90010-191 
mduran@santander.com.br 
51 3287.5801 | 51 9 9189.8847 
 

Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 
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