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Nota de Imprensa 
 

Santander Cultural apresenta sua agenda musical de novembro 
 

 Programação de shows em 2014 encerra com atrações especiais. 
 

  As três primeiras integram atividades oficiais da Feira do Livro de Porto Alegre e 
têm entrada franca. 

 
Porto Alegre, 27 de outubro de 2014 – O Santander Cultural preparou uma programação de 
música especial para novembro, já que o mês marca o encerramento das tradicionais 
apresentações aos domingos, no Átrio. O Duo Música Viva abre agenda no próximo domingo, 
dia 2, com inusitadas interpretações para músicas de Led Zeppelin, Tom Jobim, Beatles, Ary 
Barroso, Michael Jackson, Pixinguinha e Dominguinhos.  
 O Duo Música Viva é tudo aquilo que não se espera de um violão e um violino, mas é 
tudo aquilo o que se deseja ouvir de uma performance inesperada. Um show criativo, onde 
canções de bandas e artistas de diferentes tendências se mesclam. Completam o repertório da 
dupla, trilhas sonoras de filmes, que, tocadas por um violão e um violino somados a recursos 
eletrônicos, dão a impressão de ser uma banda inteira. Formado por Jean Domingues (violão) 
e Cristina Cavalheiro (violino), o Duo tem lotado os principais teatros de Porto Alegre. 

Para completar o mês, trio Corona, Gomes e Bueno apresenta versões jazzísticas de 
músicas do folclore brasileiro, no dia 9; homem banda Bob Log III, dia 16; o guitarrista 
americano Johnny Nicholas, dia 23; o Bandão da Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
encerra as atividades, dia 30. 

No projeto Fazendo Música, continua a Oficina Choro e Samba, com a direção do 
músico Mathias Pinto. Um dos mais longevos projetos dedicados ao ensino da música 
brasileira, a Oficina está completando dez anos de existência, sendo reconhecida em todo país 
pela qualidade dos músicos que vem revelando e pela recuperação de importantes obras que 
compõem o repertório do choro. No dia 8 de novembro, não será realizada oficina, Mathias 
Pinto e o grupo da oficina se apresentam em Recife, na programação patrocinada pelo 
Santander no Museu do Estado de Pernambuco.   

Vale destacar que em dezembro, toda agenda estará relacionada às atividades de 
Natal, incluindo atrações musicais. 
 

Duo Música Viva 
2 de novembro – Domingo | 18h | Átrio 
Entrada franca 
Instrumental 

Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
1º, 15, 22 e 29 de novembro – Sábados | 13h | Sala Multiuso 
Entrada Franca 
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Sobre os shows  
Sujeito à lotação dos espaços 
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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