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Nota de Imprensa 

 
Santander Cultural encerra agenda musical do 

mês com choro e samba 
 

 

  Bandão da Oficina Choro e Samba do Santander Cultural apresenta um 
repertório especial para comemorar a Menção Especial no Prêmio Açorianos, 

que a iniciativa receberá em dezembro deste ano. 

 

 Apresentação marca o encerramento da programação musical da unidade de 
cultura do Santander em 2015. 

, 

 
Porto Alegre, 23 de novembro de 2015 – No último domingo de novembro, dia 29, às 18h, a 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural marca seu décimo primeiro ano de atividade com 
um show especial que celebra uma menção honrosa no Prêmio Açorianos de Música 2015. O 
repertório reúne obras que contam a história da música brasileira desde suas origens, 
passando pela polca, maxixe, valsa, choro, samba e ilustrando o desenvolvimento de nossa 
música popular urbana. Entre os compositores figuram grandes chorões como Chiquinha 
Gonzaga, Pixinguinha, Octávio Dutra e Ernesto Nazareth. Vale lembrar que o bandão da 
oficina realiza seus ensaios abertos ao público todos os sábados a partir das 13h dentro da 
programação da Oficina choro e samba do Santander Cultural.  
 
 

Dia 29 de novembro – Domingo 
Bandão da Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
Horário: 18h 
Sala Multiuso 
Entrada franca 
Choro 

 
 
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 
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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 
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