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Nota de Imprensa 
 

 

Sábado com Choro e Samba no Santander 
Cultural  

 
Porto Alegre, 31 de agosto de 2015 – No primeiro sábado de setembro, dia 5, a partir das 
13h, o Santander Cultural abre seu encontro de Choro e Samba para que o público participe de 
um ensaio aberto. Com coordenação do músico Mathias Pinto, o convite é tanto para quem 
tem interesse em assistir, como para quem quer levar um instrumental e se integrar ao Bandão 
da Oficina.  
 Com a proposta de promover a educação musical por meio da linguagem do choro, com 
abordagem prática e teórica, a Oficina Choro e Samba do Santander Cultural trata-se de 
encontros semanais, realizados há 12 anos. A iniciativa consiste em um resgate que ilustra as 
origens e o desenvolvimento do choro, a primeira manifestação musical genuinamente 
brasileira. A oficina é gratuita e as inscrições devem ser feitas com o instrutor aos sábados, às 
13h. 
 Especialmente dia 26, último sábado de setembro, a presença do elenco do novo 
musical que está sendo montado em Porto Alegre Rádio Antenório apresenta Estação Brasil, 
marca o encontro dedicado ao choro e samba que acontece todos os finais de semana na 
unidade de cultura do Santander em Porto Alegre. Nomes como Nani Medeiros, Lucas Krug, 
Alexandre Susin, Guilherme Sanches marcam presença no último ensaio aberto do mês.   
 

Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 

Ensaio aberto do Bandão da Oficina 

Dias 5, 12, 19 e 26 – Sábados 
Horário: 13h 

Sala Multiuso 

Entrada Franca 

 
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 
 
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 

mailto:imprensa@santander.com.br
mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/


 

 

 

 

 

 
 

 

Santander Brasil 

Relações com a Imprensa 
Tel. 11 3553-5157/ 5259 E-mail: imprensa@santander.com.br 

  
 

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 
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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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