
   
 

Roda de samba “Cores do Nosso Samba” terá edição especial 

em comemoração aos 50 tons de Valéria Oliveira 

 

 

A primeira edição de 2019 da roda “Cores do Nosso Samba” chega ao Mormaço em uma 
celebração especial: festejar os 50 anos de vida da anfitriã Valéria Oliveira. A roda circula desde 

2014 por espaços culturais, bares, shoppings e teatros. Estreou no Espaço cultural Buraco da 

Catita, passou pelo Seaway Shopping onde realizou o lançamento do selo em homenagem ao 

centenário do samba, desembarcou no Bar 294, e em 2018 realizou quatro edições no foyer do 

Teatro Riachuelo e duas na Associação Médica do RN.  

Pelo projeto, que recentemente recebeu o Prêmio Hangar e o Troféu Cultura de melhor show, já 

passaram grupos, sambistas e intérpretes de samba de várias regiões do país como Toninho 

Geraes, Dorina, Jôsy Ribeiro, Daúde, Didi Assis e nomes de peso da cena potiguar como Sueldo 

Soaress, Dodora Cardoso, Rafael Barros, Matheus Magalhães, Marcos Souto, além de grupos 

como o “Quarteto Linha”, somando cerca de 40 participações nestes quatro anos.  

A roda vem conquistando o público com seu alto astral e um repertório de samba escolhido a 

dedo por Valéria Oliveira e seus convidados. Esta edição contará com participações especiais do 

trombonista Gilberto Cabral e dos cantores Rafael Barros (Os Chicos), Sueldo Soaress, Kelliney 

Silva (Nova Sensação) e Berthone Oliveira. A banda que acompanha Valéria é formada por 

Raphael Almeida (cavaco e direção musical), Jubileu Filho (7 cordas), Alexandre Moreira 

(bandolim), Aluízio Pizão, Cicinho e Kelliney Silva (percussões) e Michelle Lima (vocal). 

Será um dia de festejos, para saudar o samba, seus compositores e para brindar a vida de uma 

das principais cantoras potiguares, que com 28 anos de carreira se mantém em plena produção, 

interagindo sempre com seus conterrâneos, com artistas de outras partes do Brasil e de outros 

países, tendo conquistado neste ano o Troféu Cultura de melhor cantora. 

A edição especial comemorativa aos 50 anos de Valéria Oliveira é uma realização do “Mormaço” 
e conta produção artística da Green Point Produções. 

SERVIÇO: 

Roda “Cores do Nosso Samba” 

Dia 27 de abril, sábado, a partir das 16h30. 

* Abertura da casa às 16h 

Preço promocional até dia 26 de abril: 

Senha individual: R$ 25,00 

Preço no dia 27 de abril: 



Senha individual: R$ 30,00 

* A senha individual dá acesso ao evento a partir das 16h sem acesso a lugar nas mesas.  Para 

compras antecipadas o voucher do Sympla deverá ser apresentado na entrada e trocado por 

pulseira de acesso individual. 

MESAS 

É possível adquirir mesa, de acordo com a disponibilidade, diretamente no Mormaço por R$ 

120,00 - com direito a entrada de até 4 pessoas - até o dia 26 de abril. No dia do evento, se 

disponível, as mesas serão vendidas por R$ 130,00 - com direito a entrada de até 4 pessoas. 

Realização: Mormaço 

Apoio cultural e produção artística: Green Point Produções 

Apoio: Nalva Melo Café Salão e Gilson Som  

 


