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Nota de Imprensa 
 

Alice Caymmi faz show no Santander Cultural 
 
 

Repertório do espetáculo reúne composições próprias e clássicos de Dorival 
Caymmi com novos arranjos. 

 
 
Porto Alegre, 18 de agosto de 2014 – No próximo domingo, dia 24 de agosto, 

às 18h, o Santander Cultural recebe Alice Caymmi, neta de Dorival Caymmi, para uma 
apresentação que mescla o trabalho solo da artista e clássicos do avô. Pela primeira 
vez em Porto Alegre, Alice vem acompanhada de um guitarrista e toca violão durante 
o show. 
            Alice Caymmi nasceu no Rio de Janeiro, tem 23 anos, é cantora e compõe 
desde os 10 anos de idade. Começou a cantar no palco aos 12 anos com sua tia Nana 
Caymmi no Canecão e no trio elétrico de Margareth Menezes na Bahia, no mesmo 
ano. Fez inúmeras participações no show de seu pai, Danilo Caymmi, e suas maiores 
experiências foram o encerramento dos Jogos Panamericanos em 2007, quando 
apagou a pira cantando com seu pai, e o Som Brasil especial Dorival Caymmi em 
2008 do qual participou cantando o solo Nem eu e Sábado em Copacabana, em 
parceria novamente com seu pai. Sua primeira composição gravada, Diamante Rubi, 
foi lançada no último disco de sua tia Nana Caymmi, Sem poupar coração. Lançou seu 
primeiro CD homônimo em setembro de 2012, pela Kuarup Música. 

No primeiro show em solo gaúcho, Alice interpreta músicas de Dorivália, show em 
homenagem ao centenário de Caymmi. O nome é um misto de Dorival com Tropicália, 
gênero musical que o compositor influenciou. “São músicas do meu avô em ritmo de 
axé, pois ele valorizava a cultura baiana. Pegamos várias canções dele e criamos 
arranjos mais atuais, com uma pegada jovem”, declara a neta de Caymmi. Destaque 
para as músicas 365 Igrejas, Preta do acarajé, Saudade da Bahia, Acalanto, Gabriela 
e O vento, entre outras.  Há espaço também para Maracangalha, O mar e Minha 

jangada – transformada em samba reggae –, que não podem faltar em um show em 
homenagem ao compositor baiano.  

Dorival Caymmi, que faleceu em 2008, aos 94 anos, foi homenageado pelo 
carnaval carioca, como enredo da escola de samba Mangueira, em 1986.  

  

 DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 

23/08 SÁBADO 13h Sala 
Multiuso 

Oficina de Choro e 
Samba 

Entrada Franca 

24/08 DOMINGO 18h Átrio Show com ALICE 
CAYMMI 

R$ 10,00 – MPB 

30/08 SÁBADO 13h Sala 
Multiuso 

Oficina de Choro e 
Samba 

Entrada Franca 

31/08 DOMINGO 18h Sala 
Multiuso 

Concerto com 
MARCELO MACEDO 

CAZARRÉ (Piano) 

R$ 10,00 – 
Erudito 

Ingressos shows 
Programação regular R$ 10,00 
Clientes e funcionários do Santander têm entrada franca 
Sujeito à lotação dos espaços 
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Garanta com antecedência seu ingresso para qualquer dia do mês 
Ingressos na bilheteria do local ou pelo site www.ingressorapido.com.br  

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 sab, 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 
  
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 11h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
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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