
Adriana Calcanhotto apresenta nova turnê 

Show “Margem” tem passagem marcada para o nordeste 

 

Créditos: Murilo Alvesso 

 

Após a turnê bem-sucedida de ‘A Mulher do Pau Brasil’, na qual Adriana Calcanhotto apresentou 

o resultado da sua estadia como docente na cidade de Coimbra, em Portugal, para brasileiros e 

portugueses, a cantora retorna ao palco para apresentar “Margem”. O novo show reúne três 

discos de Adriana: Maritmo (1998), Maré (2008) e Margem (2019).  No nordeste, a cantora se 

apresenta em Recife (13 de setembro), Natal (14 de setembro), e Fortaleza (15 de setembro). 

No palco, Adriana estará estar acompanhada de Bem Gil na guitarra, Bruni Di Lullo no baixo e 

Rafael Rocha na bateria, percussão e programações. Mais informações sobre os shows poderão 

ser encontradas ao final do texto.  

A trilogia marinha, como Adriana Calcanhotto denomina a experiência dos três discos, será a 

base do repertório do show Margem.  O primeiro álbum da trilogia, Maritmo, foi o quarto álbum 

de estúdio lançado pela cantora no qual Adriana se conecta com a sua paixão pelo mar, 

ambiente que identifica como um espaço físico e metafísico, ambiente de dança, movimento. A 

palavra, inventada por ela, é um trocadilho que reforça o ritmo do mar.  

Dez anos depois vem Maré, também ambientado na ideia do mar, seu sétimo álbum de estúdio, 

o segundo da trilogia marinha. O álbum foi o ponto de início do projeto. O mais recente 

lançamento, que também dá nome a turnê, Margem foi lançado dia 7 de junho. A sua concepção 

foi feita logo após o lançamento do segundo disco da tríade, inspirado em canções que haviam 

ficado de fora dos trabalhos anteriores, mas que continuavam dentro de Adriana. Pode-se dizer 

que Maré e Margem confundem-se.  

 



 

Recife – Teatro RioMar Recife – 13 de setembro 

Natal – Teatro Riachuelo – 14 de setembro 

Fortaleza – Teatro RioMar Fortaleza – 15 de setembro 

 

 

Recife (PE) 

Dia: 13 de setembro, sexta-feira, às 21h 

Duração: 90min 

Classificação: Livre 

 

Teatro RioMar Recife  (Avenida República do Líbano, 251 – piso L4 do Shopping RioMar Recife – Pina) 

www.teatroriomarrecife.com.br 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Baixa R$200,00 R$100,00 

Plateia Alta R$180,00 R$90,00 

Balcão Nobre R$160,00 R$80,00 

 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de vendas 

oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de beneficiário. Nas 

compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do 

ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo. 

***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para 

venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações 

oficiais em Pernambuco: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade 

oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente 

padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, 

Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: 

www.documentodoestudante.com.br  

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios 

http://www.teatroriomarrecife.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/


estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses 

documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante 

apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a 

partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto. 

- PROFESSORES E SERVIDORES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO mediante apresentação de carteira 

funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação, Carteira Profissional, documento de 

comprovação de filiação à instituição representativa de professores ou servidores de instituições de 

ensino. Estão aptos ao benefício os servidores lotados na Secretaria de Educação, Universidade de 

Pernambuco – UPE, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, 

Conservatório Pernambuco de Música e os servidores lotados nos centros profissionalizantes SECTMA – 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do 

beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o 

pagamento do complemento do valor do ingresso. 

  

CANAIS OFICIAIS DE VENDAS: 

Bilheteria do Teatro RioMar Recife 

Av. República do Líbano, 251 Piso L4 – Shopping RioMar Recife – Pina. 

Horários de Atendimento: De Terça a Sábado das 12h às 21h; Domingos e Feriados das 14h às 20h. 

Site: www.uhuu.com  

Atendimento: falecom@uhuu.com 

 

 

 

Natal (RN) 

Dia: 14 de setembro, sábado, às 21h 

Duração: 90min 

Classificação: Livre 

 

Teatro Riachuelo  (Avenida Bernardo Vieira, 3.775 – piso L3 do Shopping Midway Mall – Tirol) 

www.teatroriachuelonatal.com.br 

 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia A R$180,00 R$90,00 

http://www.uhuu.com/
http://www.uhuu.com/
http://www.teatroriachuelonatal.com.br/


Plateia B R$160,00 R$80,00 

Camarote R$200,00 R$100,00 

Frisas R$100,00 R$50,00 

Balcão Nobre R$140,00 R$70,00 

 

 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de vendas 

oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de beneficiário. Nas 

compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do 

ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo. 

***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para 

venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações 

oficiais no Rio Grande do Norte: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade 

oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente 

padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, 

Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: 

www.documentodoestudante.com.br  

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios 

estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses 

documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante 

apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a 

partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto. 

- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO mediante apresentação de carteira 

funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou holerite acompanhado de 

documento oficial com foto. 

- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário). 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de sangue aqueles 

registrados nos bancos de sangue dos hospitais do município de Natal. 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do 

beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o 

pagamento do complemento do valor do ingresso. 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/


Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso L3 (terça a sábado, das 12h 

às 21h, domingo e feriado, das 14h às 20h) 

 

Site: www.uhuu.com  

Atendimento: falecom@uhuu.com 

  

Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo Natal: 

Luciana Oliveira – (84) 98728-0813 luciana@sollarcomunicacao.com.br 

Apoio de Assessoria de Imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509 / 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Letícia Rech  - 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br 

 

 

 

 

Fortaleza (CE) 

Dia: 15 de setembro, domingo, às 20h 

Duração: 90min 

Classificação: Livre 

 

Teatro RioMar Fortaleza  (Rua Lauro Nogueira, 1.500 – piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza – Papicu) 

www.teatroriomarrecife.com.br 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Baixa A R$200,00 R$100,00 

Plateia Baixa B R$180,00 R$90,00 

Plateia Alta R$160,00 R$80,00 

 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de vendas 

oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de beneficiário. Nas 

compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do 

ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo; 

http://www.uhuu.com/
http://www.uhuu.com/
mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br
mailto:leticia.rech@opuspromocoes.com.br
http://www.teatroriomarrecife.com.br/


***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para 

venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações 

oficiais no Ceará: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade 

oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente 

padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, 

Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: 

www.documentodoestudante.com.br  

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios 

estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses 

documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante 

apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a 

partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto. 

- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA mediante apresentação de 

carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS). 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, expedido por 

banco de sangue. São considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados nos bancos de 

sangue cos hospitais do Estado do Ceará. 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do 

beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o 

pagamento do complemento do valor do ingresso. 

  

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 

Site: www.uhuu.com  

Atendimento: falecom@uhuu.com 

  

Bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 - 

Shopping RioMar Fortaleza – Papicu / Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 

12h às 21h, e domingo e feriados, das 14h às 20h. Em dias de apresentações: das 12h até o 

início da última apresentação. Segunda-feira: fechada. 

  

Formas de pagamento: 

Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 

Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
http://www.uhuu.com/


  

  

Assessoria de imprensa do Teatro RioMar Fortaleza 

VOGAL COMUNICAÇÃO 

Rina Fontenele – (85) 99608-7960 rinafontenele@gmail.com  

Juliana Bomfim – (85) 99984.9030 / (85) 98893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br  

 

 


