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Terreirão do Samba encerra shows do Carnaval com Paulinho da Viola, 

Leci Brandão, Dudu Nobre e Péricles no sábado 

 

 

Programação de Carnaval termina no próximo sábado - Vanessa Ataliba/Riotur. 

 

A programação de Carnaval do Terreirão do Samba Nelson Sargento 

termina no próximo sábado, 30/4, depois de quatro dias de shows de samba. 

Grandes estrelas do gênero fecham a celebração: Dudu Nobre, Paulinho da 

Viola, Leci Brandão e Péricles.  
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Com mais de 40 anos de carreira, Leci Brandão e Paulinho da Viola 

personificam a história do samba carioca. Ela foi a primeira mulher na ala de 

compositores da Mangueira e ele é um dos baluartes da Portela. 

Já o pagodeiro Péricles, em carreira solo há 10 anos, é mais conhecido 

pelo seu trabalho no grupo Exaltasamba. Na Sapucaí, ele foi um dos puxadores 

da Mangueira em 2018. No Terreirão, ele cantará hits novos e antigos. 

Dudu Nobre e seu cavaquinho completam o time. Este ano, o cantor 

apaixonado pelo Carnaval lançou "Sambas de exaltação RJ", álbum em que 

reúne sambas marcantes de 15 escolas diferentes. 

O show de abertura da noite será do grupo Terreiro de Crioulo e dos 

sambistas Didu Nogueira, Jamelão Neto, Pedrinho da Flor e Amanda Amado. 

A reabertura do Terreirão do Samba para o Carnaval 2022 foi uma 

iniciativa da Prefeitura do Rio por meio da Riotur. 

 

Desfiles na Intendente Magalhães 

 

O Carnaval termina oficialmente na madrugada de segunda-feira, quando 

a escola Feitiço do Rio, última do grupo B da Liga Independente Verdadeira 

Raízes das Escolas de Samba (LIVRES), desfila na Estrada Intendente 

Magalhães, na zona norte do Rio. 

Nos dias 29 e 30/04, respectivamente às 21h e às 20h, acontecem os 

desfiles da Série Prata (Superliga). Serão 11 escolas na sexta-feira e 14 no 

sábado.   

No dia 1/05, desfilam os grupos B e C da Livres. As 10 escolas do grupo 

C se apresentam a partir de 12h e as 10 escolas do grupo B, a partir das 17h50. 

 

Sambódromo 

 

O desfile das campeãs terá início às 21h30 de sábado, 30/04, na Av. 

Marquês de Sapucaí. As Escolas de Samba que desfilarão são: Salgueiro (6º 
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lugar), Portela (5º lugar), Vila Isabel (4º lugar), Viradouro (3º lugar), Beija Flor (2º 

lugar) e Grande Rio (campeã). 

 
Assessoria de Comunicação da Riotur: 

Cecilia de Moraes (21) 98374-0133; Isabella Gomes – (21) 97149-0775 


