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Nota de Imprensa 
 

Santander Cultural reúne Pedro Franco, Luis Barcelos e Grupo 
Reminiscências 

 
 Último espetáculo da série que homenageia o grupo e seu fundador Luiz 

Machado. 
 

 Trata-se de uma iniciativa que também comemora os dez anos de 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural. 

 
Porto Alegre, 13 de outubro de 2014 – No próximo domingo, dia 19 de outubro, às 
18h, o Santander traz convidados especiais para encerrar uma série de shows de 
choro e samba, que homenagearam desde o início de 2014, Luiz Machado, professor 
no projeto Fazendo Música até o ano passado. 
            Luis Barcelos e Pedro Franco, alunos que completaram sua formação na 
Oficina de Choro e Samba do Santander Cultural, dividem o palco com o Grupo 
Reminiscências. Eles celebram, junto com alunos e público em geral, os feitos desta 
oficina que formou diversos músicos de Porto Alegre.  
            Pedro e Luis, radicados no Rio de Janeiro, frequentaram a oficina e hoje 
desenvolvem sólidos trabalhos na área do choro e do samba, atuando com ícones da 
música brasileira, como Chico Buarque, Maria Bethânia, Conjunto Época de Ouro e 
Marcos Sacramento.  
            Formado atualmente por Guilherme Falcão (bandolim), Fábio Azevedo ‘Cabelo’ 
(cavaquinho), Guilherme Sanchez ‘Feijão’ (pandeiro e percussão) e Luiz Machado 
(violão 7 cordas), o Grupo Reminiscências surgiu em 1984, por iniciativa do professor 
Ayrton Silva, nome histórico do choro gaúcho, e se transformou numa das mais 
importantes formações do gênero em nosso estado.  
             
Sobre o projeto Fazendo Música 
            Com proposta de promover a educação musical através da linguagem do choro 
com abordagem prática e teórica, a Oficina Choro e Samba do Santander Cultural tem 
a coordenação do músico Mathias Pinto. Nos encontros semanais, que acontecem há 
10 anos, é feito 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, no Santander 
Cultural . 
 
Show Pedro Franco, Luis Barcelos e Grupo Reminiscências 
19 de outubro – Domingo | 18h | Átrio 
R$ 10,00 
Choro 
 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
25 de outubro – Sábado | 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 
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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 sáb, 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 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. 
Andrade Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 
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