
Nasce no dia 30 de abril, na Rua do 
Bângala (hoje Luiz Gama), em Salva-
dor. É o quarto filho do fiscal da alfân-

dega Durval Henrique Caymmi e da 
dona-de-casa Aurelina Cândida Soares 

Caymmi, a Dona Sinhá.

Linha do 
Tempo

Sua irmã Dinah nasce em 6 de agosto.  Em 5 de abril nasce sua irmã Dinahir, a 
caçula de Sinhá e Durval, depois do primo-
gênito Deraldo (5 de novembro de 1912), 
Dorival (30 de abril de 1914), e Dinah (6 

de agosto de 1916).

Reside na Ladeira do Carmo n.º 35, 
nas proximidades do Pelourinho, onde 

conhece Zezinho (José Rodrigo de 
Oliveira), menino de sua idade, que se 
tornará seu grande amigo para o resto 
da vida. Dorival e seu irmão Deraldo 
são matriculados no colégio Olímpio 
Cruz.  Caymmi começa a demonstrar 

interesse por música.

A família Caymmi sofre um grande 
abalo, com a separação de Sinhá e 

Durval. O pai fica com a guarda das 
crianças, mas a mãe os visita diaria-

mente.

Lança, com Carmem Miranda, O que 
é que a baiana tem?, seu primeiro 

grande sucesso. Conhece o escritor 
Jorge Amado, cuja amizade levaria 

para a vida toda. Grava o seu primei-
ro disco solo como cantor Rainha do 
mar, Promessa de pescador e Roda 
pião. Conhece a futura esposa Ade-

laide Tostes  (Stella Maris) num 
programa de calouros de rádio.

Dorival interrompe seus estudos e vai 
trabalhar na distribuição e revisão de 

textos no jornal O Imparcial. Compõe a 
toada No Sertão, sua primeira canção. 

Começa a freqüentar Itapuã com o amigo 
Zezinho.

Mudam-se para o bairro do Barbalho, 
em Salvador. Começa a estudar violão 

com seu pai e o tio Cici.

Participa de algumas programações 
da Rádio Clube da Bahia.

 Apresenta-se como integrante do 
conjunto Três e meio, formado por 

Deraldo (surdo), e pelos irmãos Zezi-
nho (bandolim) e Luiz (pandeiro). 

Ganha seu primeiro cachê, com um 
show do grupo na Rádio Sociedade de 
Salvador.Canta na rádio Clube, ao lado 

de sua irmã Dinahir, Inquietação, 
samba de sucesso de Ary Barroso.Ser-

ve o exército no Tiro de Guerra.

Vence o concurso de músicas para o 
carnaval da Rádio Clube da Bahia com 

o samba A Bahia também dá. Classifica-
-se em segundo lugar num concurso 
para escrivão de coletoria, mas não é 

nomeado

Compõe em Itapuã sua primeira 
música da série de canções praieiras: 

O Mar, que se tornaria um grande 
sucesso: “O mar quando quebra na 

praia, é bonito... é bonito...”

O COMEÇO NO RIO DE JANEIRO
À bordo do navio Itapé, Em 4 de abril, com a 

intenção de estudar Direito.  Começa a freqüentar 
as rádios da capital. Após mostrar sua Promessa de 
Pescador a Assis Chateaubriand, é contratado pela 
Rádio Tupi. Em agosto, assina com a Rádio Trans-
missora. Em novembro, transfere-se para a Rádio 
Nacional. É apresentado a Carmem Miranda, por 

Almirante.
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Depois de um ano de namoro, casa-se 
em 30 de abril com Stella Maris. Tem 
como padrinhos de casamento Jorge 
Amado e Samuel Wainer. Carmem 

Miranda lança outro clássico de 
Caymmi, O Dengo que a nega tem.
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29 de abril, nasce Dinahir, Nana, a 
primeira filha do casal.  Faz sua 
primeira excursão artística, apre-
sentando-se em Fortaleza. Grava, 
de pela gravadora Columbia: A 

jangada voltou só e É doce morrer 
no mar – essa última, em parceria 

com Jorge Amado.

Torna-se um dos sócios fundadores da UBC 
(União Brasileira de Compositores).Compõe 
Dora, inspirado por uma frevista que viu no 
Recife, Vatapá e Rosa Morena.  Começa a 
dedicar-se mais às artes plásticas, talento 
descoberto ainda na infância. Pinta seu 

primeiro quadro a óleo, um autorretrato.

Morre D. Sinhá, sua mãe.
Nasce em 26 de agosto Dorival, Dori, 

seu segundo filho.

Compõe com seu amigo e parceiro 
Carlos Guinle alguns sambas 

urbanos: Sábado em Copacabana, 
Tão Só, Você não sabe amar e Rua 
Deserta.Apresenta-se no Golden 

Room do Copacabana Palace com 
Silvio Caldas, Nelson Gonçalves e 

Carmem Costa.

Grava, pela Odeon, Dora, Peguei um Ita 
no Norte e História pro Sinhozinho. Com-

pleta, depois de 9 anos, a letra de João 
Valentão num bonde a caminho de casa: 

“Assim adormece esse homem que nunca 
precisa dormir pra sonhar, porque não há 

sonho mais lindo do que sua terra, não há”.

Lança a canção 365 igrejas, e 
78 rotações. Mais tarde, a 

regravaria no LP “Eu vou para 
Maracangalha”.

o samba-canção Marina.
 Compõe Retirantes e Canto de 
Obá, para a adaptação teatral de 

Terras do sem fim, de Jorge 
Amado. Reúne suas canções no 

livro O Cancioneiro da Bahia, com 
prefácio de Jorge Amado.

 Nasce Danilo Cândido, seu terceiro 
filho. Sua canção Vestido de bolero 
compõe a trilha do filme Abacaxi 

azul, de Wallace Dowley. Lança pela 
RCA-Victor A lenda do Abaeté

 Atua no filme "Estrela da 
manhã", de Janold, com Paulo 
Gracindo e Dulce Bressane.

Compõe com o amigo Carlos Guinle 
as músicas Não tem solução e Você 

não amar.

Grava Sábado em Copacabana com 
Carlos Guinle. Assina contrato com 

a Rádio Tupi.

Compõe Nem eu, o primeiro 
sucesso na voz de Ângela Maria. 
Protagoniza, ao lado dela, o espe-
táculo Cousas e graças da Bahia, 
na casa noturna Casablanca, no 

bairro carioca da Urca.

A praça principal da praia de 
Itapuã recebe o seu nome.

Lança o LP Canções Praieiras, 
seu primeiro disco de carreira.

 É contratado pela rádio e TV 
Record de São Paulo e muda-se 

para lá com a família, onde perma-
nece menos de um ano. Lança mais 
um LP, Sambas de Caymmi, pela 

Odeon.

 Lança o samba Maracangalha, 
nome de uma cidade do Recôn-

cavo Baiano.
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Apresenta-se em Portugal a convi-
te de Assis Chateaubriand.

 Lança o LP Eu vou para Mara-
cangalha, pela Odeon. Grava o 

samba Saudade da Bahia.
 Lança os LPs Canção do Mar e 
Caymmi e o Mar, pela Odeon.

Lançamento do LP Ary Caymmi – 
Dorival Barroso.

:Lançamento do LP “Caymmi e 
Seu Violão”.

É Lançado o LP “Eu não tenho 
onde morar”.

Nasce na Venezuela Stella 
Teresa, filha de Nana e sua 

primeira neta.

Morre o amigo Zezinho.
 Nasce Denise Maria, filha de 

Nana.

Lança Caymmi visita Tom e leva 
seus filhos Nana, Dori e Danilo, 
álbum idealizado por Aloysio de 
Oliveira.  Apresentação de uma 

música inédita, Das rosas – que um 
dia se teria a versão em inglês por 
Ray Gilbert And roses and roses, 
sucesso na voz de Andy Williams.

 Morre Durval, seu pai.

Se apresenta com o amigo Tom Jobim no programa 
The Andy Williams Show,  gravado no estúdio da 
NBC em Los Angeles. Caymmi e Andy Williams 

cantaram And Roses and roses.Lança com Quarteto 
em Cy Caymmi and the Girls from Bahia, pela 

Warner / Odeon.
 Completa 25 anos de casamento.

Nasce João Gilberto, filho de Nana

 Lança o álbum Vinicius / Caymmi 
no Zum Zum.

 É feito Obá de Xangô no terreiro Axé 
Opó Afonjá, em Salvador.

Participa, com Vinicius de Moraes e 
Baden Powell, de um espetáculo no 

Teatro Ópera, em Buenos Aires.
 Lança o LP Dorival Caymmi pelo selo 

Imperial.

 Volta a morar no Rio de Janeiro.

Lança o LP Caymmi, pela 
Odeon. Falece a irmã Dinah.

Cumpre a cerimônia de assenta-
mentos de santos, no Candomblé 

de Menininha do Gantois.
 Lança o álbum Caymmi também 

é do rancho.

 Nascem João Vitor, em 1º de outubro, filho de 
Dori, e Juliana, em 13 de novembro, filha de 

Danilo. Compõe Modinha para Gabriela que seria 
gravada por Gal Costa para o tema da novela 

Gabriela, da TV Globo, baseada na obra de Jorge 
Amado.
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 Nasce em 22 de julho Gabriel, 
filho de Danilo com a composi-

tora Ana Terra.

Faz shows em Angola com 
Chico Buarque e outros artistas 

pelo projeto Kalunga.

 Participa de uma série de espe-
táculos, intitulada Bahia de 
Todos os Santos, em Roma. 

Ganha o Prêmio Shell de 
Música.

Completa 70 anos com muitas comemorações e 
homenagens.  Funart lança o álbum duplo Setenta 
anos de Caymmi.  É lançada a caixa com livro e 
discos Caymmi: Som Imagem e Magia. Carlos 
Drummond de Andrade homenageia-o com a 

crônica Que são 70 anos. Recebe condecoração 
de Artes e Letras pelo ministro da cultura francês.

Inaugura a Avenida Dorival 
Caymmi em Salvador.

 É tema do samba-enredo Caymmi mostra ao 
mundo o que é que a Bahia tem, da Mangueira, 

campeã naquele ano. Lançamento do LP 
Caymmi Grandes Amigos – Nana, Dori e 

Danilo Caymm pela EMI. Lança o LP Dorival 
Caymmi, pela Phonodisc.

 Lançamento do LP Dori, Nana, 
Danilo e Dorival Caymmi pela EMI.

Recebe homenagem no Prêmio 
Sharp de música.

Participa junto aos filhos do 25º 
Festival de Jazz de Montreux, na 

Suíça. Começa a passar temporadas 
em Pequeri, a cidade-natal de Stella 
Maris, na Zona da Mata de Minas 

Gerais. Nasce Alice, filha de Danilo.

Lança o álbum Família Caymmi 
em Montreux, pela Polygram / 

Philips.

Completa 80 anos. É lançado seu 
Songbook, produzido por Almir 

Chediak. Lança Caymmi em famí-
lia, pela Som Livre. Lança o álbum 
Caymmi in Bahia, pela Polygram.

 Lançamento do CD duplo Caymmi Inédito. 
Gravado em 1985 e lançado em 1997 pela 
gravadora Universal, sobre patrocínio da 

construtora Odebrecht.

Sua neta Stella Teresa lança a 
biografia Dorival Caymmi, o 

mar e o tempo, pela Editora 34.

Caymmi completa 90 anos. Em 
comemoração, são gravados o CD e o 

DVD Para Caymmi, 90 anos, de 
Nana, Dori e Danilo, pela Warner.

Falece aos 94 anos, em decorrência de um 
câncer renal que tratava havia 9 anos.  Onze 
dias após sua morte, falece a esposa Stella 

Maris, por insuficiência respiratória.  Uma rua 
do bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, 
é batizada com seu nome. Em dezembro, uma 
estátua de bronze, inspirada na famosa foto de 

Evandro Teixeira, é colocada perto de uma 
colônia de pescadores na praia de Copacabana.


