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Nota de Imprensa 
 

 
Santander Cultural lança programa especial para 

as Oficinas de Choro e Samba 
 

 
■ Encontros são gratuitos e abertos ao público, todos os sábados de 2016. 

 
 
Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2016 – Dia 5 de março, a partir das 13h, o lançamento da 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural – programa 2016, é marcado pela apresentação 
especial de três grupos formados dentro das aulas da oficina: Choro das Meninas, Naquele 
Tempo e Conversa de Botequim. O encontro será no Átrio do Santander Cultural. 
 O mote deste ano é a criação de novos grupos que fomentem o cenário cultural 
nacional e até internacional, com repertórios próprios e releituras de clássicos. Os encontros de 
2016 também foram organizados por temáticas mensais, com repertórios de compositores 
fundamentais para o gênero, como Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Paulinho da Viola e outros.  
 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 é realizada por 
meio de encontros semanais, realizados há 12 anos, que consistem em um resgatar e ilustrar 
as origens e o desenvolvimento gênero, a primeira manifestação musical genuinamente 
brasileira.  A oficina é gratuita, abertas para todos os públicos de todas as idades (os 
participantes devem levar seus instrumentos se tiverem interesse). As inscrições são feitas com 
Mathis Pinto (instrutor) aos sábados, no local. Em 2015, a Oficina recebeu Menção Honrosa no 
Prêmio Açorianos de Música. 
 
Sobre as temáticas do programa 2016 

 Março – Ernesto Nazareth: “Nazareth e o Tango Brasileiro” 

 Abril – Pixinguinha/Festival “Contemporâneo Choro” (comemorando o dia nacional do 
choro) 

 Maio – Chiquinha Gonzaga/Luciana Rabello: “As Rainhas do choro” 

 Junho – Garoto: “O Gênio das Cordas” 

 Julho – Anacleto de Medeiros: “Anacleto e as Bandas do Choro” 

 Agosto – Paulinho da Viola: “O samba e o choro de Paulinho da Viola” 

 Setembro – Radamés Gnattali: “A (R)Evolução do Choro” 

 Outubro – Waldir Azevedo: “Choro de Cavaquinho” 

 Novembro – Plauto Cruz: “O Choro livre de Plauto Cruz” 

 Dezembro – Octávio Dutra: “Choro de Porto Alegre” 
 
Abertura Oficina Choro e Samba do Santander Cultural – programa 2016 

 Dia 5 de março 

 Das 13h às 17h 
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 Átrio 
 
 
Naquele Tempo - O Grupo Naquele Tempo surge em Porto Alegre como consequência da 
força do choro como expressão brasileira. Tem como principal objetivo difundir o gênero entre a 
população em geral e criar público para esse tipo de música. O grupo vem tocando em lugares 
abertos e públicos, principalmente aos domingos no Brique da Redenção. Formado por: Luiz 
Machado (violão), Augusto Britto (Bandolim), Paulo Carvalho (cavaquinho solo), Thayan 
Martins (pandeiro), Maicon Ouriques (Percussão) e Fábio Azevedo (cavaquinho base). 
 
Grupo Conversa de Botequim - O Grupo Conversa de Botequim, vêm fazendo a alegria da 
cidade baixa, interpretando choros,sambas,marchas e Valsas. Com diversas programações já 
para o més de março, o grupo faz ponte entre shows,ensaios e os domingos o brick com o 
Grupo Naquele Tempo. Formado por: Robert Lopes(Bandolim), Luiz Paulo(Violino) 
Fábio Rodrigues(Cavaquinho), Ricardo Bordim(Violão)   
 
Choro das Meninas: O Regional Choro das Meninas é composto por mulheres, jovens 
instrumentistas. O grupo busca uma sonoridade camerística, delicada, onde todas fazem solos, 
acompanhamento e contracantos. Inspiradas nas grandes Choronas como Chiquinha Gonzaga 
e Luciana Rabello, o regional aproximam-se do choro defendendo o universo feminino.  
Formado por: Ju Rosenthal (cavaquinho), Camila Kramer (flauta transversal), Thaís 
Nascimento (violão) e Thayan Martins (pandeiro) 

 
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 
Durante a Bienal do Mercosul,  das 9h às 19h, de terça até sábado 
  
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. 

 

mailto:scultura@santander.com.br
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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 / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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