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Empolga às 9 

 

O Empolga às 9 é um bloco de carnaval que tem 11 anos de existência e é 

atualmente um dos maiores e mais conhecidos blocos de carnaval de rua do 

Rio de Janeiro. O público total estimado em seus desfiles durante o carnaval 

em Ipanema e Copacabana, é de aproximadamente 100.000 pessoas. 

Ao longo do ano, fora do período de carnaval, o Empolga às 9 assume sua 

formação de palco com instrumentos de escola de samba, um baixo, uma 

guitarra, um cavaquinho e três cantores que se revezam, apresentando um 

show alegre e eletrizante, culturalmente abastecido pelo que há de melhor 

na música Brasileira. 

O grupo já se apresentou em vários palcos pelo Brasil, passando por 

importantes praças como São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Belém e o Rio 

de Janeiro, sua cidade natal, onde construiu um público fiel e se abastece 

de referências para seu caldeirão musical. Todas essas possibilidades 

fizeram do show do Empolga às 9 a atração perfeita para aqueles que 

buscam diversão e alegria, com inteligência e cultura. 

O repertório do Empolga vai de sambas-enredo ao rock, passeando por 

diversas referências da música universal. O funk, o forró, o frevo, a música 

pop, tudo isso se mistura e se transforma pelas mãos de seus integrantes, 

resultando numa apresentação única, que junta tradição e modernidade. 

Todo esse eclético repertório é reproduzido durante o carnaval pela bateria 

do Empolga composta por cerca de 70 integrantes, praticamente todos 

formados na oficina de percussão do grupo que ensaia os arranjos ao longo 

de todo ano. A diversidade rítmica e o trabalho desenvolvido pelo grupo, já 

fizeram o Empolga ser considerado por muitos como uma das melhores 

baterias de blocos do Rio de Janeiro, contando ainda com um diferencial de 

ser composta em sua maior parte (60%) por mulheres. 

O Empolga lançou no segundo semestre de 2013 seu primeiro CD, pela 

gravadora Biscoito Fino, que contou com participações de artistas 

consagrados da cena musical, como Ney Matogrosso, Pedro Luís, Davi 

Moraes, entre outros. As faixas já estão disponíveis para download no 

Itunes, no link:  

 

https://itunes.apple.com/br/artist/empolga-as-9/id687994245 

 

 
 



 

 

Release: 

http://www.youtube.com/watch?v=2d271pJ0mW8 

 

Empolga no Prêmio Multishow 
http://www.youtube.com/watch?v=jNsosk3TaMo 

 
Empolga às 9 - O filme - História do Bloco 
http://vimeo.com/62502477 

 
Empolga no Evento FIFA Fan Fest  - Praia de Copacabana 

http://www.youtube.com/watch?v=BZEXPAM5Xac 

 
Empolga no Evento FIFA Fan Fest  - Praia de Copacabana 

http://www.youtube.com/watch?v=QcbCvKHmZA0 

 

Destaques Show - Estrela da Lapa 
http://www.youtube.com/watch?v=tRNKVx1FAdo 

 
 

* Produção: Bruno Magalhães - 99411-5344 | Nado Mesquita - 

99136-4766 | Kiko Cupello - 99932-5930  

 
www.empolga.com.br 

 
facebook.com/empolga 

 
twitter.com/empolga 

 
youtube.com/empolgaas9 
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