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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CLUBE DO CHORO DE SANTOS – EXERCÍCIO 

2019 
 

Janeiro a dezembro 

17/01 a 12/12– às quintas-feiras o Clube do Choro realizou Rodas de Choro em sua sede social 
com músicos da casa, alunos e músicos convidados, dentre os quais destacam-se:  

Coral Sim, Nós Cantamos – Santos/SP. 
Choro de Bolso (Marcos Canduta – violão e Débora Gozzoli – flauta)  
John Berman – clarinetista norte-americano 
José Simonian e Aércio Medina – flautistas, Santos/SP 
Celso Mantovani, violão, Santos/SP 
Ibys Maceioh – violonista, cantor e compositor de Alagoas (Maceió)  
José Helio Mariano – violonista e cantor, Santos/SP 
Chorões do Palácio – Praia Grande/SP 
Jorge Maciel & Nadja Soares – cantora, Santos/SP 
Luiz Claudio de Santos– cantor, Santos/SP 
Grupo Jazz de Roda – Santos/SP 
Ernandes Junior, cantor, Santos/SP 
Sombra – compositor e cantor, Rio de Janeiro/RJ. 
 

- Também durante o ano o Clube “Oficina de pandeiro e percussão” aberta ao público em geral. 
Sempre aos sábados das 10h as 12h. 

 
Abril - Comemorações do 17º Aniversário, Dia Nacional e Municipal do Choro 
 
19/04 – Sede do clube – Abertura das comemorações alusivas à data, com apresentação do grupo 
Choro & Afins (formado ex-alunos da Escola de Choro do Clube do Choro) e da cantora Nadja 
Soares. 
 
20/04 - 11hs - Pátio da Estação do Valongo – Apresentação do grupo Pra que Chorar. Em seguida 
tradicional passeio pelo bonde turístico de Santos, com os chorões e convidados a bordo. Entrada 
franca. 
 
14hs – Sede do Clube do Choro de Santos - Lançamento dos livros Inquietações Filosóficas 
Contemporâneas de Silvio Henrique Martins; Causos Praianos... Memórias, Farofas, Histórias e 
Curiosidades, coletânea de diversos autores e Caminhando, Cantando e Contando II, de Marcello 
Laranja, todos da Editora Matarazzo em parceria com o Clube do Choro de Santos, com a presença 
da escritora Thaís Matarazzo e articulistas participantes. Entrada franca. 
 
Abertura da exposição “Os Batutas, o Choro e a Arte Moderna”, em comemoração aos 
Centenários do grupo Os Oito Batutas e Sapeca Choro; Bazar de Economia Criativa e o Festival 
de Caipirinhas com os alunos de Design do Curso de Produção Multimídia da UniSanta, com 
curadoria da profa. Marcia Okida, diretora do clube e apresentação do Grupo musical Chorões do 
Palácio (Praia Grande/SP). Gratuito. 

20h30 – Apresentação no Teatro Guarany dos músicos Roberto Barbosa (Canhotinho), Luizinho 
7 Cordas, Arnaldinho, Lima do pandeiro e convidados, com abertura dos alunos da Escola de 
Choro e Cidadania Luizinho 7 Cordas, com entrada franca. 
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23/04 – Museu Pelé – Choro & Futebol – com grupo Choro de Roda e bate papo com ex-jogadores 
do Santos F. C. e jornalistas.  

Maio  

25/05 – 20h30 Último show no Brasil, antes do início da turnê pelos EUA e Europa, do grupo 
Choro das Três. 

Junho  

Dia Estadual do Choro 

EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA ESTADUAL DO CHORO (27 a 29/06) 
 
 

PROGRAMAÇÃO –  

 

27/06 – Show com os Músicos Dinho e Zé Barbeiro e lançamento de CD gravado por ambos em 
Paris. 

28/06 – 14 hs – workshop no Teatro Guarany com Danilo Brito e André Mehmari. 

Às 20h – Show Nosso Brasil, no Teatro Guarany, com o Duo Danilo Brito e André 
Mehmari e com abertura realizada pelos alunos da nova turma da Escola de Choro. 

29/06 – Sede do clube – O grupo Choro & Afins recebeu Luizinho 7 Cordas, Arnaldinho 
do Cavaco e Ronaldo do Bandolim (integrante do grupo Época de Ouro e Trio Madeira 
Brasil, do RJ). 

Julho 

5 a 9/07 – Cessão da sede do Clube para a SETUR em auxílio à realização do Festival 
Santos Café e participação do Clube com 5 grupos de Choro no evento.  

Realizado na região do Centro Histórico, o evento promove o turismo e o café, reunindo 
música, oficinas, artesanato, gastronomia, palestras, exposições fotográficas e 
apresentações culturais. 

6/07 – Formatura da 4ª Turma da Escola de Choro e Cidadania Luizinho 7 Cordas, na 
sala Plínio Marcos, Cadeia Velha, AGEM. 

Agosto 

24/08 – 20h30 – Show da cantora japonesa Yoshimi Katayama, considerada a “Rainha do Choro 
no Japão”, que se apresentou no Clube do Choro pelo segundo ano consecutivo, acompanhada 
dos músicos – grupo Choro & Afins e Luizinho 7 cordas. 

Setembro e Outubro 

Manutenção de parceria firmada entre o Clube do Choro e o projeto Luzes da Vila na promoção 
de eventos de música e moda para crianças em vulnerabilidade social. 
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O objetivo é promover a reunião entre as crianças do Morro São Bento e jovens músicos 
formados pela Escola de Choro e Cidadania Luizinho 7 Cordas do Clube do Choro.  

As oficinas trabalham o canto, presença de palco, percussão corporal, teatro musical e moda 
sustentável. 

 

Parceria 

Esta é primeira parceria do Projeto Luzes da Vila com uma entidade que tem os mesmos 
objetivos socioeducativos, no caso o Clube do Choro de Santos, voltados ao atendimento de 
menores em condições de vulnerabilidade social. 

 

Oficina de Canto 

Prepara o participante para empregar técnica e respiração adequadas, adquirindo consciência 
vocal para cantar apropriadamente. O aluno entenderá a voz como instrumento musical, em 
diversos tipos de música como Choro, Bossa Nova Samba e MPB. 

 

Oficina de Desfile ou Passarela 

Tem como objetivo o aprendizado de todos os requisitos necessários para uma boa apresentação 
em uma passarela. Postura profissional, ritmo e andamento fazem parte do que será passado aos 
alunos. 

 

Em 05/10, participação da Escola de Choro e Cidadania na abertura do 1º Festival do 
Imigrante animando o trajeto do bonde das nações.  

 

Dezembro 

No dia 02 de dezembro, das 20h00 às 22h30 ocorreu o lançamento do livro Mestre-sala 
e Porta-bandeira, de Jadir Muniz (7º Facult). 

No dia 14 de dezembro apresentação dos alunos da Escola de Choro e Cidadania 
Luizinho 7 Cordas para pais, responsáveis e convidados, marcando o encerramento do 
ano letivo. 

Escola de Choro e Cidadania Luizinho 7 Cordas (Oficinas Musicais) 

Com início em fevereiro e seu término em dezembro e férias em julho, seguiram as Oficinas de 
Choro ministradas gratuitamente no Mercado Municipal de Santos, sempre as terças e quintas-
feiras, em dois períodos (matutino e vespertino), para crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, 
com especial atenção àqueles em situação de vulnerabilidade social da região central. 

Obs.: Todos os eventos realizados pelo Clube do Choro de Santos foram gratuitos. 

 

A DIRETORIA 


