


O Samba no Lido é uma roda de samba que ocorre mensalmente na 
Praça do Lido, em Copacabana, Rio de janeiro.
O samba de mesa é um grande sucesso na cidade e em todo o país. Ele 
aproxima o artista do público, todos cantam e se divertem em um ambiente 
fraterno e feliz.



O evento fomenta a cultura popular
em uma das mais tradicionais 
praças do Rio de Janeiro. Além de 
ser mundialmente conhecido por 
sua beleza natural, o bairro de
Copacabana se destaca por sua
diversidade social, onde todos
compartilham, cotidianamente suas
praias, ruas e praças.



O Samba no Lido faz parte de um projeto mais amplo, em parceria com o 
Polo Copacabana, que visa revitalizar a praça, oferecendo cultura gratuita 
para moradores, vizinhos e turistas.
A Praça do Lido atende às normas de acessibilidade (conforme a Lei 13.146) e 
oferece a pessoas idosas, com deficiência e/ou mobilidade reduzida, 
atividades acessíveis, dando-lhes autonomia, inclusive no acesso aos 
banheiros e à área de alimentação.



Além do samba, a praça contará com barracas de artesanato, espaço 
gastronômico, campanha de adoção de pets, espaço de bem-estar e saúde, 
onde será oferecido gratuitamente aferição de pressão e glicose, ações 
programadas pelo Polo Copacabana, com apoio da Prefeitura do Rio de 
Janeiro.
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A divulgação será feita de forma direta nos bairros do Leme e Copacabana, 
com apoio de mídia do Polo Copacabana e Jornais de bairros.
Em outros pontos da cidade, além da Rádio Paradiso FM, promotora oficial 
do evento, a assessoria de comunicação do projeto atualizará diariamente as 
redes sociais e os veículos de comunicação em busca de mídia espontânea.
Todo o entorno da praça terá banners, totens e portal cenográfico.



- 07/2021
- 08/2021
- 09/2021
- 10/2021
- 11/2021
- 12/2021

Calendário de eventos
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