
leticia passarelli

os seus personagens favoritos invadiram Santos e estao se 
camuflando por ai, sera que voce consegue identifica-los?





Fonte do Bulbasauro, 2021
Guache sobre papel
14,8x21cm

FONTE DO SAPO
A fonte do sapo faz parte da história da infân-
cia de muita gente. é um dos lugares preferi-
dos dos pequeninos para brincar e princi-
palmente andar de bicicleta. nela há quatro 
sapinhos a contornando e vários chafarizes 
que chegam a atingir até 8 metros de altura!

Quer visitar?
A fonte do sapo fica na Av. Bartolomeu de 

Gusmão, próxima ao canal 5.

Bulbasauro
Bulbasauro é um pesonagem da franquia 
pokémon! Você pode encontrá-lo nos desen-
hos e jogos. sua aparência lemra um sapo.





MUSHU: O GRANDE DRAGAO, 2021
Guache sobre papel
14,8x21cm

Escultura 100 Anos da Imigracao Japonesa
A bela escultura é de autoria da artista ja-
ponesa tomie Ohtake. Esse monumento foi 
realizado  em 2008 para comemorar os 
100 anos da imigracão japonesa, quando 
165 famílias japonsesas desembarcaram no 
porto de Santos  no navio kasato maru. a es-
cultura não tem um nome, assim cada um pode 
interpretar como quiser! 

Quer visitar?
a escultura está na emissário submarino, 

Praia do José Menino.

mushu
mushu é o dragão guardião da família Fa da 
animacão “mulan” (disney). é um personagem 
carismático, engracado e pequenino.





super mario furtebol clube, 2021
Guache sobre papel
14,8x21cm

estatua do pele
essa estátua representa o rei pelé, um dos 
maiores jogadores de futebol de todos os 
tempos! esse momento retratado na estátua 
mostra o “soco no ar”, a marca registrada 
do ídolo após fazer um gol. o monumento 
fica na praca em sua homenagem, idealizada 
pelos fãs do time santos futebol clube.

Quer visitar?
Av. Alm. Cochrane com a r. epitácio pessoa, em 
frente ao canal 5.

mario bros
mário é um personagem de jogos eletrôni-
cos (nintendo), e é retratado como um en-
canador italiano pequenino e bigodudo. sua 
missão é resgatar a princesa peach e derro-
tar os planos dos vilões.





o genio do porto, 2021
Guache sobre papel
14,8x21cm

monumento ao trabalhador portuario
O monumento foi idealizado para homenagear 
os trabalhadores que movimentavam o porto 
de santos, sendo inspirado nos antigos es-
tivadores do século XX que carregavam as 
sacas de café de 60 kg nas costas. sua au-
toria é de Vito D’Alessio e Juvenal Irene. 

Quer visitar?
ele está na Av. Perimetral.

Genio da lampada
o gênio é um personagem do filme aladdin 
(disney), que ao encontrá-lo concede três 
desejos. é um personagem carismático, di-
vertido e companheiro.





johnny nautico, 2021
Guache sobre papel
14,8x21cm

Monumento ao Atleta Nautico Santista
elaborado pelo projetista e escultor Cae-
tano fracaroli, foi inaugurado junto à en-
trega de reurbanizacão da avenida da orla 
da ponta da praia, colocado nesse local 
por estarem localizados todos os clubes 
náuticos de santos. a estátua homenageia 
os esportistas náuticos, desenhados nas 
faces do pedestal com as modalidades: na-
tacão, salto, remo e polo aquático. 

Quer visitar?
o atleta náutico fica na Av. Alm. Saldanha da 
Gama, 44.

johnny bravo
johnny é um personagem com grande topete, 
roupas apertadas, óculos escuros e vaido-
so. é famoso por suas poses e se considera 
conquistador.





o rei do gonzaga, 2021
Guache sobre papel
14,8x21cm

estatua do leao do gonzaga
a escultura mais interativa e fotogrfada de 
santos. boa parte dos santistas e visitantes 
possuem uma fotinho sentados nesse leão 
icônico. A autoria desse leãozinho é de Si-
gismundo Fernandez, um escultor espanhol. 
a escultura foi encomendada pela prefeitura 
durante a primeira etapa da construcão do 
nosso famoso jardim da praia! 

Quer visitar?
você pode visitar e se fotografar com o leão 
na Av. Pres. Wilson, 26.

o rei leao - simba
simba é o leão protagonista da animacão. é 
um personagem carismático, divertido, aven-
tureiro e que ama seus amigos.



muito obrigada por visitar minha mostra online!

ate a proxima!

letícia passarelli
@verdearts
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