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Nota de Imprensa 

 
 

Santander Cultural e Prana Filmes estão 
com inscrições abertas para o Festival 

Primeiro Filme 
 

 
 Iniciativa voltada para educação das redes pública e privada visa 

estimular o aprendizado de como fazer cinema.  
. 

 
Porto Alegre, 4 de maio de 2015 – Até 31 de maio estão abertas as inscrições 

para a segunda edição do Festival Primeiro Filme. Realizado pelo Santander Cultural e 
Prana Filmes, a ideia é apoiar o ensino da linguagem audiovisual nas escolas 
brasileiras.  Obras de ficções e documentários criados e produzidos nas escolas e nas 
ONGs do Rio Grande do Sul podem concorrer em diversas categorias. O regulamento 
e a ficha de inscrição podem ser conferidos no site www.primeirofilme.com.br, que 

também contém informações sobre o projeto. 
Mais uma vez, os filmes pré-selecionados serão exibidos em sessões públicas 

no Cine Santander Cultural e os premiados (alunos e escolas) receberão troféus e 
equipamentos digitais (câmera e notebook com programa para edição), na noite de 
encerramento, no dia 7 de agosto próximo, no Grande Hall da unidade de cultura do 
Santander na capital gaúcha.   

Em 2013 ocorreu a primeiro edição do Festival Primeiro Filme. Os resultados 
foram expressivos: mais de 40 filmes inscritos por alunos de escolas do ensino médio 
e ONGs gaúchas. Na noite de premiação, centenas de estudantes e professores 
lotaram o átrio do Santander Cultural. Equipamentos para a produção audiovisual 
foram distribuídos aos vencedores, que assim ficaram melhor capacitados para 
realizarem seus filmes em 2015. 

 
Inscrições II Festival Primeiro Filme 

Até 31 de maio 
Regulamento e ficha de inscrição www.primeirofilme.com.br 

 
             
 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 

http://www.primeirofilme.com.br/
http://www.primeirofilme.com.br/
mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
seg, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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