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Nota de Imprensa 
 

 
Santander Cultural apresenta sua agenda musical de setembro 

 
 

 Atrações variadas que vão do choro ao fado, com nomes de diferentes 
nacionalidades, como Argentina, Portugal e Escócia. 

 
 
Porto Alegre, 1º de setembro de 2014 –  Agenda musical do Santander Cultural abre dia 7/9 
com o compositor argentino Nicolás Rallis. Pela primeira vez, ele traz para Porto Alegre sua 
mistura de folclore, rock e canções rio-pratenses, ao lado do baixista Lautaro Matute. Os shows 
seguem no dia 14 com mais uma apresentação do Grupo Reminiscências, dentro da série que 
homenageia o Grupo e seu fundador Luiz Machado, com clássicos do gênero, composições 
inéditas e outras praticamente desconhecidas. No dia 21, os músicos portugueses Luis Barroso 
e Miguel Luis apresentam uma guitarrada, música característica de Portugal. O músico escocês 
Alasdair Roberts, que encerra o mês dia 28, é um dos nomes mais conhecidos do folk europeu. 

Ao lado do guitarrista e baixista Lautaro Matute, o guitarrista, cantor e compositor 
Nicolás Rallis apresenta canções que fazem parte de seu segundo disco, Saltar ao Vacio, com 
previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano. Nicolás estará na cidade para 
participar, com o grupo Ensamble Chancho a Cuerda, do Porto Alegre em Cena, e, no 
Santander Cultural, apresenta seu trabalho solo. Com Ensamble Chancho a Cuerda, ele já 
participou de três discos. Em 2012, Rallis lançou seu primeiro disco solo, Canciones sobre el 
silencio, com composições e interpretações que transitam em gêneros fronteiriços, próximos ao 
folclore, ao rock e às canções rio-pratenses. 

No Fazendo Música, continua a Oficina Choro e Samba do Santander Cultural, com a 
direção do músico Mathias Pinto. Um dos mais longevos projetos dedicados ao ensino da 
musica brasileira, a Oficina é reconhecida em todo país pela qualidade dos músicos que vem 
revelando. As inscrições estão abertas a todos os interessados, que poderão comparecer aos 
sábados, às 13h, no Santander Cultural, para conversarem diretamente com o instrutor. 
 

Primeiro show dia 7 de setembro – Domingo 
Nicolás Rallis  
Horário: 18h 
Átrio 
R$ 10,00 
Música popular (Argentina) 
Disco nicolasrallis.bandcamp.com  
Vídeos https://www.youtube.com/watch?v=tqzXDPkI1TU | 
https://www.youtube.com/watch?v=b9hBuO7tiTE 
 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 

http://nicolasrallis.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tqzXDPkI1TU
https://www.youtube.com/watch?v=b9hBuO7tiTE
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Dias 6, 13, 20 e 27 de setembro – Sábados 
Horário: 13h 
Sala Multiuso 
Entrada Franca 

 
Ingressos shows 
Programação regular R$ 10,00 
Clientes e funcionários do Santander têm entrada franca 
Sujeito à lotação dos espaços 
Garanta com antecedência seu ingresso para qualquer dia do mês 
Ingressos na bilheteria do local ou pelo site www.ingressorapido.com.br  
Átrio – Rua Siqueira Campos, 1125 
Acesso facilitado a portadores de necessidades especiais 
 
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 

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

