
 

 

 

 

 

 

 

Santander Brasil 

Relações com a Imprensa 

Tel. 11 3553-5267 / 3553-5166  E-mail: imprensa@santander.com.br 

 

 

 

Nota de Imprensa 
 

 
Projeto Ccoma é atração musical no Santander Cultural 

 
 

 Recital Em tempo de Valsa com Olinda Alessandrini encerra agenda musical do 
mês de junho. 

 
 
Porto Alegre, 16 de junho de 2014 – Dia 22 de junho, próximo domingo, às 18h, o Santander 
Cultural traz o duo de jazz instrumental contemporâneo chamado Projeto Ccoma. Formado 
pelo trompetista Roberto Scopel e o percussionista e produtor Swami Sagara, a dupla une 
tambores à música produzida eletronicamente e o raro hang drum ao trompete, para criar o que 
poderíamos chamar de future jazz. Com dois discos lançados, o grupo venceu, em 2013, com o 
álbum Peregrino, o Prêmio da Música Brasileira como melhor álbum de música eletrônica.  

 No site http://www.projetoccoma.com/, disponível em espanhol, inglês e italiano, 

encontram-se músicas para baixar, vídeos de shows, documentário, fotos, críticas e endereços 
nas redes sociais.  
  
 

Dia 22 de junho – Domingo 
Projeto Ccoma 
Horário: 18h 
Átrio 
Eletrônico Jazz 

 
SOBRE OS PRÓXIMOS SHOWS DO PROJETO OUVINDO MÚSICA EM JUNHO E JULHO  
 
Dia 29 de junho – Domingo 
Recital 
Em tempo de Valsa com Olinda Alessandrini 
Horário: 18h 
Átrio 
Erudito 
Uma das mais importantes pianistas brasileiras, Olinda Allessandrini desenvolve inúmeras 
atividades: apresentações em recitais, música de câmara ou como solista em orquestras, 
gravações, programas de rádio, atividades pedagógicas, colaboração em livros editados e 
jornais. Participou de festivais internacionais de piano, como o Festival de Piano de Heidelberg 
(Alemanha, 2014) e o Festival Internacional do Piano de Savona (Itália, 2013). Gravou CDs 
dedicados a obras de Villa-Lobos, Radamés Gnattali e Araújo Vianna e outros com obras de 
diversos compositores. No Santander Cultural, ela apresenta Em tempo de Valsa, uma seleção 
de obras com a atraente combinação dos rodopios das valsas européias com a poesia e 

http://www.projetoccoma.com/
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lirismos das valsas brasileiras. No programa, o virtuosismo do Danúbio Azul e da Valsa Mefisto 
de Liszt contrastam com o lirismo das Valsas de Mignone e Villa-Lobos.  
 
Dia 6 de julho – Domingo 
Beatles no Acordeon com Diego Dias 
Horário: 18h 
Átrio 
Instrumental 
Devido ao grande sucesso de sua apresentação realizada no final de abril, Diego Dias volta ao 
palco do Santander Cultural para mais uma apresentação de seu belíssimo show Beatles no 
Acordeon, primeiro projeto solo do músico. No show instrumental, ele é acompanhado por 
Diogo Farina, Cassiano Farina e Clark Carballo. Músico desde os seis anos de idade, Diego 
começou tocando acordeon. Aos 14 anos foi apresentado ao rock, estilo que mudou sua vida. 
Teve várias bandas na adolescência até 2002, quando formou a Vera Loca, hoje uma banda 
reconhecida no sul do país, com doze anos de carreira. O acordeon é um instrumento símbolo 
do nosso estado e The Beatles, uma banda clássica da música mundial. O show passa por 
todas as fases dos Beatles: do começo, quando usavam instrumentos clássicos do rock, até a 
fase onde usavam influências mais amplas, como a música clássica e  indiana.  
 
Dia 20 de julho – Domingo 
Jody Williams 
Horário: 18h 
Átrio 
Blues/EUA 
Nascido Joseph Leon Williams, em 1935, acaba de entrar no Blues Hall Of Fame, devido a sua 
grande colaboração na história do Blues. Jody gravou e acompanhou vários dos mais 
importantes ícones como Bo Diddley, Memphis Minnie, Elmore James, Otis Spann e Charles 
Brown até que se estabeleceu como músico contratado da lendária gravadora Chess Records.   
Jody Williams manteve ativa sua carreira até o final da década de 1960, depois disso ele 
decidiu retirar-se do show business. Dedicou-se aos estudos profissionais de eletrônica, 
formando-se como engenheiro técnico em máquinas de Xerox e atuou nessa área por 25 anos. 
Após se aposentar, Jody resolveu voltar a tocar, se apresentando no Chicago Blues Festival, 
em 2000 e logo em seguida gravando dois álbuns Return Of Legend e You Left Me In The 
Dark.  
 
Dia 27 de julho – Domingo 
Passo Torto 
Horário: 18h 
Átrio 
MPB 
União dos compositores  Romulo  Fróes,  Rodrigo  Campos,  Kiko  Dinucci  e  do  baixista  e  
produtor  Marcelo  Cabral.  Com referências distintas, eles partem do processo de criação 
coletiva para experimentar novas possibilidades à música brasileira.  São  quatro  músicos  
com  carreiras  únicas,    mas  que  dialogam  entre  si,  além  das  afinidades  estéticas  que  
transcendem  a  própria  música,  como  a  cidade de São Paulo e toda arte que já tentou 
traduzi-la.  Em 2013 lançaram o segundo disco do projeto Passo Torto, o Passo Elétrico. Um 
álbum que busca novas sonoridades com uma construção harmônica que se dá pelas 
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diferentes vozes melódicas de cada instrumento e as letras das canções que flertam com São 
Paulo e seus personagens.  
 
FAZENDO MÚSICA 
 
Oficina Choro e Samba 
Dia 7, 14, 21 e 28 de junho e 5, 12, 19 e 26 de julho – Sábados 
Horário: 13h 
Sala Multiuso 
Entrada Franca 
Com a 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 pelo e-
mail scultura@santander.com.br  
 

 
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 
No dia 8 de junho, domingo, o Santander Cultural estará fechado para manutenção. 
 
Calendário do Santander Cultural em junho 
8/6 - fechado 
12/6 - fechado  
17/6 - fechado  
28/6 - fechado em caso de classificação do Brasil 
29/6 - fechado em caso de classificação do Brasil 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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4/7 – fechado em caso de classificação do Brasil 
5/7 – fechado em caso de classificação do Brasil 
8/7 – fechado em caso de classificação do Brasil 
12/7 – fechado em caso de classificação do Brasil 
13/7 - fechado 
 
  
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 11h 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 / SAC 0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 

 

 
51 3028.3231 / 9189.8847 

assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 

face: marielesalgado 
skype: mariele_salgado 

rua miguel tostes_877_2º and_sala 2 
bairro rio branco_porto alegre_rs 

cep 90430_061 

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

