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Nota de Imprensa 
 

Santander Cultural traz Quinteto Rio Samba-Jazz  

 

Quinteto faz show em homenagem ao centenário de Dorival Caymmi.  

No repertório, as mais conhecidas músicas do Caymmi, como Saudade da Bahia, 
Samba da minha terra, Maracangalha, Saudade de Itapuã, Rosa Morena e Doralice. 

 
Porto Alegre, 21 de maio de 2014 – Para encerrar agenda musical de maio, o Santander 
Cultural realiza show dedicado ao gênero samba-jazz. Dia 25 de maio, às 18h, o Quinteto Rio 
Samba-Jazz faz apresentação especial em homenagem ao centenário de Dorival Caymmi, um 
dos maiores compositores do Brasil. 
 Cantor, compositor e violonista baiano, Caymmi desenvolveu um estilo pessoal com 
espontaneidade nos versos, sensualidade e riqueza melódica.  
 O Quinteto Rio Samba Jazz, formado por Daíra Saboia (voz), Victor Bertrami (bateria), 
Bruna Buschle (baixo), Luiz Otávio (piano) e José Arimatéa (trompete), também resgata 
repertório samba-jazz que se tornou popular nos anos 1960 no Beco das Garrafas, bar carioca 
onde a música brasileira ganhava uma linguagem jazzística, influenciando até hoje jovens 
artistas.  
 
 

Dia 25 de maio – Domingo 
Quinteto Rio Samba-Jazz 
Horário: 18h 
Átrio 
MPB 

 
PROJETO FAZENDO MÚSICA 
 
Oficina Choro e Samba 
Dia 24 de maio – Sábado 
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. 
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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 
  
Horários de funcionamento 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às19h 
  
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 – Unidade 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 

 

 

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

