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Nota de Imprensa 

 
 

Santander Cultural apresenta sua agenda 
musical de novembro  

 

 

 As três primeiras atrações do mês são com entrada franca e fazem parte da 
programação oficial da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. 

 
 
Porto Alegre, 26 de outubro de 2015 – O Santander Cultural abre sua programação de shows 
em novembro, com o duo Bico de Pena, dia 1ª, às 18h, numa agenda integrada com a Feira do 
Livro. O show de música brasileira, com entrada franca, traz uma formação inusitada com dois 
instrumentos não harmônicos que geram arranjos de alta qualidade segundo a crítica 
especializada.  
 Formado pelo casal Renato Camargo (flauta) e Angelique Camargo (cello), o duo busca, 
com apenas duas linhas musicais, abraçar o desafio de expressar a música brasileira pelas 
entrelinhas de suas composições e arranjos. Fundado em 1992, é detentor de vários prêmios e 
participou de gravações ao lado de artistas renomados, como Nelson Ayres e Paulo Belinatti. 
 Bico de Pena tem dois CDs independentes lançados, Entrelinhas e Suíte das Crianças. 
Mauro Dias escreveu sobre eles no jornal O Estado de São Paulo: “A submissão de peças de 
Jobim (Luíza), Edu Lobo (Valsa Brasileira), Gismonti (Karatê) e outras às características não 
harmônicas da flauta e do violoncelo é coisa de um grau de dificuldade que só dois grandes 
músicos ousariam com êxito”. 
 Programação continua dia 8, com o compositor gaúcho Poty Borch. Natural de 
Jaguarão, mostra porque vem sendo apontado como uma das mais gratas surpresas da 
música gaúcha. No dia 15 é a vez do projeto Café ou Chimarrão?, que reúne o violinista 
Mathias Pinto e o guitarrista Paulinho Fagundes. O duo argentino Flor de Lio, no dia 22, traz 
sua música que transita entre o folclore e o tango, pela primeira vez a Porto Alegre. Dia 29, o 
Bandão da Oficina Choro e Samba do Santander Cultural apresenta um repertório especial 
para comemorar a Menção Especial no Prêmio Açorianos, que a Oficina Choro e Samba do 
Santander Cultural receberá em dezembro deste ano.  
 
 

Dia 1º de novembro – Domingo  
Bico de Pena 
Horário: 18h 
Sala Multiuso 
Entrada franca 
Instrumental 
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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 
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 

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

