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Nota de Imprensa 
 

 
Santander Cultural dá largada na agenda 
musical de abril com show instrumental 

 
 

 Programação do mês traz quatro importantes nomes da música 
instrumental e erudita brasileira, com destaque para o violão, presente 

em dois recitais. 

 

 
Porto Alegre, 31 de março de 2015 – As atrações musicais do Santander 

Cultural em abril iniciam dia 5, com o sanfoneiro Lulinha, que apresenta seu primeiro 
trabalho solo: Cem Gonzaga, um resgate das primeiras composições de Luiz 
Gonzaga. Dia 12 é a vez de Paulo Porto Alegre, um dos mais admirados nomes do 
violão brasileiro. O pianista Fábio Luz, ao lado do cineasta americano Jacob Moe, 
apresenta um recital inédito, dia 19, com interpretações de Ernesto Nazareth. Abril 
encerra com Marcus Llerena, um dos mais destacados violonistas de sua geração.  
            Lulinha, que faz o primeiro show do mês, nasceu em Rafael Godeiro, no sertão 
do Rio Grande do Norte, no dia 13 de dezembro, mesmo dia de Luiz Gonzaga. Reside 
nessa ligação afetiva e artística, o motivo para Cem Gonzaga, que faz um trocadilho 
com a influência e, ao mesmo tempo, a ausência de um dos maiores mestres da 
música brasileira. É o primeiro disco solo de Lulinha, onde o artista faz uma referência 
ao repertório instrumental de Luiz Gonzaga. Ele explora a faceta pouco conhecida do 
trabalho do genial artista, que, em paralelo ao talento musical, desenvolveu uma nova 
engenharia para a cultura musical brasileira ao utilizar a sanfona, o zabumba e o 
triângulo, aliados aos elementos mais puros da cultura nordestina.            Em Cem 
Gonzaga, Lulinha também estende sua homenagem a Dominguinhos, músico com 
quem dividiu o palco várias vezes e a quem dedicou sua primeira composição como 
sanfoneiro. Entre os destaques do show Vira e Mexe, uma das primeiras criações de 
Gonzaga, Araponga, e Sanfonando. 
 
Dia 5 de abril – Domingo 
Lulinha Alencar 
Horário: 18h 
Sala Multiuso 
Entrada franca 
Instrumental 
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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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