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Nota de Imprensa 

 
 

Santander Cultural tem programação especial de 
música no mês de seu aniversário 

 
 

■ Atrações são marcadas pela diversidade de gêneros: Festival da Oficina Choro e 
Samba do Santander Cultural, Zezé Motta, Angela Diel e o pianista Ney Fialkow e 

Ceumar estão no programa. 
 
 
Porto Alegre, 1 de agosto de 2016 – Agosto é o mês de aniversário do Santander Cultural, 
que está comemorando seus 15 anos com uma série de atividades em 2016. A programação 
traz artistas que fizeram grande sucesso quando passaram centro cultural. Agenda de shows 
começa no próximo sábado, dia 6, às 17h, com o Festival da Oficina Choro e Samba do 
Santander Cultural. 
 
Trata-se da apresentação de artistas de cinco grupos que despontaram nos encontros que 
acontecem todos os sábados, há doze anos, na unidade de cultura do banco em Porto Alegre. 
O Festival reúne solistas que fazem parte do time com mais de mil músicos que se 
profissionalizaram na Oficina de Choro e Samba do Santander Cultural e que atuam no 
mercado nacional e internacional.    
 
Augusto Britto no bandolim e Thayan Martins no pandeiro são do Naquele Tempo.  Camila 
Kramer, que toca flauta, é de um grupo formado por mulheres chamado Regional Santa 
Morena. Robert Lopes, virtuoso do bandolim, participa do Grupo Conversa de Botequim.  Já 
Elias Barbosa, do Grupo Elias Barboza quinteto e Vinícius Ferrão, do Vinicius Ferrão Grupo 
Vôo Livre, completam e relação dos músicos que se dedicam ao choro e ao samba, 

tradicionais estilos musicais brasileiros. Mathias Pinto, atual coordenador da Oficina Choro 
e Samba, acompanha os artistas com violão de sete cordas, junto com e Luiz Machado no 
cavaquinho. 
 
Programação segue no dia 13, com a cantora e atriz Zezé Motta, que traz o show Atendendo a 
Pedidos. Dia 20, a música erudita marca presença no recital com a mezzo soprano Angela 
Diel e o pianista Ney Fialkow, em comemoração ao Ano Schumann. Dia 27, a presença de 
Ceumar, cantora que foi lançada em Porto Alegre no Santander Cultural e hoje é uma das 
principais cantoras da MPB, fecha agenda de shows do mês. 
 
 
 
 

Festival da Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
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Dia 6 de agosto, sábado, 17h, Átrio 
Entrada franca, com distribuição de senhas a partir das 14h 

200 lugares  

 
 
 
 
 

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, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados 
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