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Nota de Imprensa 
 
 

Choro e Samba no Santander Cultural  
 
 

 Apresentação do Bandão da Oficina Choro e Samba da unidade de cultura do 
Santander encerra atividades musicais de 2014 com entrada franca. 

  
 
Porto Alegre, 24 de novembro de 2014 – No último domingo de novembro, dia 30, às 18h, o 
Santander Cultural fecha sua agenda musical do ano.  Trata-se de uma atração com mais de 
trinta ‘chorões’ que desenvolvem um importante projeto de resgate da música popular 
brasileira. Dividido em grupos, eles sobem ao palco do Átrio para um show com músicas vocais 
e instrumentais que revelam a qualidade e destreza destes novos músicos que estão surgindo.  

No repertório estão músicas como Ameno Resedá (Ernesto Nazareth), Não sei dar 
adeus (Wilson Batista e Ataulpho Alves), Luminoso (Elias Barbosa), Faceira (Ary Barroso), 
Farol (Mathias Pinto), Já te digo (Pixinguinha), além de uma homenagem aos dois 
compositores que em 2014 completariam 100 anos: Dorival Caymmi, com a música João 
Valentão, e Lupicinio Rodrigues, com a interpretação de Nunca.  

Com a proposta de promover a educação musical por meio 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. Em 2015, encontros continuam a partir de março. 

Já agenda de shows volta em janeiro, com intensa programação para estação de verão.  
  

Bandão da Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
Dia 30 de novembro – Domingo - 18h 
Átrio – Rua Siqueira Campos, 1125 
Entrada franca 
Choro 
Sujeito à lotação dos espaços 
Acesso facilitado a portadores de necessidades especiais 
 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
29 de novembro – Sábado | 13h | Sala Multiuso 
Entrada Franca 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
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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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