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29de abril a 1ºde maio
Avenida Alberto Lamego

PROGRAMAÇÃO



O mestre da
caixinha de fósforos

S e você acha que o bom samba se batuca 
numa caixa de fósforo, agradeça a 
Wilson Batista. A velha caixinha foi o 

instrumento que o acompanhou em mais de 
600 canções, gravadas pelos maiores nomes 
do samba.
Nascido em Campos no dia 3 de julho de 
1913, Wilson Batista tocou triângulo na Lira 
de Apolo. Aos 16 anos, já morando no Rio 
de Janeiro, compôs seu primeiro samba, 
Na Estrada da Vida. Também foi autor da 
marcha Balzaquiana, cujo termo passou a 
ser associado às mulheres de 30 anos.
Encantado com a vida boêmia, compôs o 
samba Lenço no Pescoço, em homenagem à 
malandragem carioca: “Meu chapéu de lado/ 
tamanco arrastado/ lenço no pescoço/ navalha 
no bolso/ eu passo gingando provoco desafio/ 
eu tenho orgulho em ser vadio”.
O compositor Noel Rosa não gostou, 
dando início a um dois mais geniais 
duelos da Música Popular Brasileira. 
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Numa provocação a Wilson Batista, Noel 
compôs Rapaz Folgado. Wilson atacou 
com Conversa Fiada. Noel respondeu 
com Palpite Infeliz, um de seus maiores 
clássicos: “Quem é você que não sabe o que 
diz/ Meu Deus do Céu que palpite infeliz”. O 
contra-ataque veio com as canções Terra de 
Cego e Frankestein da Vila, que não tiveram 
resposta de Noel. Em meio a esta polêmica, 
os dois se conheceram e se tornaram 
amigos.
Apesar de sua genialidade, Wilson Batista 
morreu pobre, em 7 de julho de 1968, aos 55 
anos. Mas sua obra continua mais viva do que 
nunca. Como ignorar os versos de Louco, Ele 
é o seu Mundo e Acertei no Milhar?
O Campos Folia 2011 presta uma justa 
homenagem a este grande compositor 
campista. Contar sua história é preservar a 
própria memória da cidade. 
Divirta-se nesta festa, com ou sem caixinha 
de fósforos para batucar!
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Programação

abril/2011
29

sexta

Blocos de Samba

19h35  Abertura dos Desfiles
20h35  Unidos da Tijuca
21h  Castelo do Parque Aurora 
21h55  Unidos de Nova Brasília 
22h50  Os Psicodélicos
23h45  Caprichosos de Guarus
0h40  Juventude da Baleeira 
1h35  União Feliz 
1h55  Em Cima da Hora 
2h50  Verde e Branco 
3h45  Unidos do Capão 
4h40  Chuva de Ouro 
5h35  Unidos de Eldorado

Os desfiles deste ano serão classificatórios 

para o Campos Folia 2012, que já será 

realizado no Cepop - Centro de Eventos 

Populares Osório Peixoto.



55

19h55  Beija-Flor de Nilópolis
21h Amigos da Farra
22h05 Acadêmicos da Pecuária
23h10  Mocidade Louca
0h15  União da Esperança
1h20  Ás de Ouro
2h25  Cidade Luz
3h20 Ururau da Lapa
4h25 Leopoldinense
5h30  Unidos de Santa Cruz
6h35  Independentes

19h55 Atração Especial
21h  Unidos de Ururaí
22h05  Onça no Samba
23h10  Madureira do Turfe
0h15  Império da Baixada
1h20  Boi Sapatão
2h25  Unidos de Travessão
3h30  Tradição Alvi-Anil

Escolas de Sambaabril/2011
30
sábado

Escolas de Sambamaio/2011
1º

domingo
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G. R. B. S. 
Castelo do Parque Aurora

G. R. B. S. 
Unidos de Nova Brasília

Enredo
Enredo

Samba-enredo
Samba-enredo

Presidente: Heloísa Helena Manhães Virgílio 
End.: Rua São Jerônimo, 21 – Parque João Maria 
Tel. 98522052
Cores: Amarelo e Preto 
Barracão: Ciep Parque Aurora

Presidente: Rita Galvão 
Endereço: Avenida Alberto Torres, 811
Cores: Azul, vermelho e branco
Barracão: Rua Eloy Ornelas, 67

“Pedra, argila e fé erguem um Castelo para 
homenagear Pedro Xavier, o ceramista da baixada”

Autoria do Histórico: Benedito Fernandes (Bené) “Vista a sua fantasia e pode comemorar...”
Autoria do Histórico: Sidinho Ramos

Castelo do Parque Aurora
Hoje vai extravasar
Com Pedro Xavier     
Da Baixada Goitaçá
Filho do distrito de São Sebastião
De um lugarejo chamado Capões

Guiado pelas mãos divinas
Devoto de Nossa Senhora Aparecida
Entre as matas verdejantes
O menino crescia feliz da vida
Encantado com a beleza do lugar
Ouvindo os pássaros cantar
Conta a história,
Que as Índias tiveram uma idéia genial
Modelando argila em suas coxas
Daí surgiu à telha canal

Firme com pedra é Pedro Xavier
Hoje na avenida vem mostrar samba no pé
Na arte do barro que os indígenas ensinou
De um grande ceramista
A empresário se tornou

Em suas viagens pelo Sul desse país
Se encantou com as florestas
E as cataratas do Iguaçu

Vamos recordar 
Marchinhas dos antigos carnavais
Dos bailes a fantasias
Pedro não esquece jamais

Vasco da Gama
Seu amor, sua paixão
Seus filhos, sua vida
Moram no seu coração

Apesar das obras não estarem concluídas
A nossa nação do samba com certeza
Está feliz da vida
Hoje bato no peito
Pois causou efeito
A nossa insistência 
Está comprovado. Oh! Senhor
Contra a força, não há resistência

Vamos cantar sambar, zoar
Aquele cenário vai ser popular 
Estiloso pra grandes eventos
Vai ser um show poder mostrar 
Nossos talentos
Eu vou de índio ou de Pierrô
Pra aquela pista eu vou que vou
Super heróis Liga da Justiça
Um grande herói marco para nós campista

Muito obrigado oh! Flor
Amor eu tô que tô ô ô ô                                                                                         
Nova Brasília tá mais que forte
E homenageia a tão sonhado CEPOP
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G. R. B. S. 
Os Psicodélicos

G. R. B. S. 
Caprichosos de Guarus

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Ana Beatriz Brito da S. Souza 
Endereço: Rua Lacerda Sobrinho, 394 - Centro 
Cores: Verde, vermelho e branco
Barracão: Avenida Alberto Lamego
(ao lado do Saldanha da Gama) 

Presidente: Benilton Paes
Endereço: Rua Santo Antônio, 154 – Jardim Carioca
Cores: Vermelho, Azul e Branco
Barracão: Rua Santo Antônio, 35 – Jardim Carioca

“Nas asas da liberdade o sol nasce para todos”

Autoria do Histórico: Jorge Françata

“No colorido da criação, de coração, verde, amarelo, 
azul e branco são as cores da minha Nação. Salve, salve 
Brasil.”Autoria do Histórico: Edhuardo Rodrigues

Meu canto hoje é poesia,
Emoção!
Apolo irradia meus versos,
Ah! eu te peço inspiração.
Viver é sentir o prazer...
E gozar do dom divinal,
Sem domínio e submissão
Prevalecendo os direitos da declaração

Voa borboleta amarela
Junto ao Cavalo Alado                                                                                
A águia mais bela                                                                                          
Viva a liberdade de expressão
E o artista na passarela.

Igualdade sim,
Fraternidade social,
O índio em seu habitat,
A natureza a preservar.
O ideal, não se apagou.
Mãe África!
Sou consciência que zumbi, deixou.

Sou “Os Psicodélicos”, sou
Sou livre pra voar.                                                                                           
Nas asas da liberdade                                                                                        
Vou ver o sol da vida brilhar.

Orgulho verde e amarelo
Matas e ouros sempre a encantar
Vejo o azul com o branco da paz
Representando este Gigante Colossal
Pura alegoria a nossa bandeira
Pendão sagrado da gente brasileira
Saudando a vida nesse Carnaval 

Quantas riquezas do Amazonas ao Chuí
Os estados do Brasil                                                                       
Tem coisas que eu ainda não vi 

Temos folclore, crendice e tradição
Futebol penta campeão
É petróleo jorrando no chão
Enaltecendo a nação
Índios nas matas
Fauna e flora exaltantes
Vamos relembrar nesse instante
O orgulho de um país ainda criança
Emociona o seu porte Varonil
Retratando nessa avenida com pujança
Como eu te amo meu adorado Brasil
“A brisa do Brasil beija e balança...”
O Caprichosos vem anunciar                                                             
Minha terra sintetiza a esperança
Vem menina, vem comigo, vem dançar!



Na proteção ao seu filho, 
Campos é nota 10
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O município foi o primeiro do 
Brasil a oferecer de graça a 
vacina Prevenar, que protege 
crianças de até 1 ano de idade 
contra meningite, pneumonia 
e outras 11 doenças. Campos 
também foi pioneira na vacina 
contra o HPV, protegendo 
as meninas de 11 a 15 anos 
contra o câncer de colo de 
útero. E agora Campos é a 
primeira cidade a oferecer a 
vacina contra a hepatite A, 
beneficiando as crianças de até 
2 anos de idade.

Para a Prefeitura 
de Campos, 
saúde vem em 
primeiro lugar.
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G. R. B. S. 
União Feliz

G. R. B. S. 
Em Cima da Hora

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Maria das Candeias Pereira Gomes
Endereço: Rua Alcebíades Pessanha, 92 (Fundos) 
Cores: Verde, Vermelho e Branco 
Barracão: Rua Alcebíades Pessanha, 92

Presidente: Gilcimar da Silva Manhães 
Endereço: Rua Manoel Landim, 92 
Cores: Verde, Vermelho e Branco 
Barracão: Rua Manoel Landim, 92

“Samba no pé, abençoado é”

Autoria do Histórico: Xuxa Caetano

“Quem não pode com mandinga, não carrega patuá” 
Autoria do Histórico: Daniele Nogueira

Paravidine
Singrou o mar
Com a força da fé cruzou oceanos
Hoje vem sambar
Braço forte
De geração em geração
Nasce Adamir
Na saga que eterniza o Capão

O guerreiro ganhou escudo
E lança pro seu futuro                                                                  
Guardião da Comunidade
Nosso orgulho

Berço de tantos valores
Quem não conhece Nini do Capão
Belos tempos de Americano
E Esporte Clube de São João
Anavan, Anarriê
Em frente seu par e balance
Alma Cruzmaltina Super Campeã 
Descreva União Feliz na avenida
Sob luzes de neon

Tem samba no pé, meu povo
Sou União Feliz                                                                                
Nini é meu tesouro, amor
Abençoada Raiz

Amor 
O Em Cima da Hora tem o poder de sedução
E viaja nesse enredo cheio de fascinação
E traz pro mundo as crenças dos negros e a religião

Mãe África, os africanos em função das autoridades
Uma linda história de grandes guerreiros de verdade
A tradição pela cultura entre os historiadores
Crenças, simpatias e ditos populares
“Quem não pode com mandinga não carrega Patuá”

Ó Deus da magia, arte, guerra e sabedoria
Descendentes dos nossos ancestrais
Cruzam horizontes do nosso Brasil
Terra amada cheia de encantos mil

Mesmo assim meu bem
Há preconceito da sociedade
À nossa cultura, tradições e as nossas religiões
Essa é a grande verdade que preenche as páginas do 
tempo

É chegada a hora
Vamos desvendar, mistérios, império Mali
Tradição Mandê, tribos, mandingas eternos rituais
Que embelezam de riquezas nossos carnavais
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G. R. B. S. 
Verde e Branco

G. R. B. S. 
Unidos do Capão

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Marcos Benedito S. Carvalho 
Endereço: Rua Antônio Aurélio, 60 
Cores: Verde e Branco 
Barracão: Rua Clarindo Jorge da Silva

Presidente: José Carlos Monteiro
Endereço: Rua Doutor Penalva – Capão
Cores: Verde e Branco
Barracão: Estância da Penha (Rua final)

“Na alegria da folia, sinta essa magia que paira no ar”

Autoria do Histórico: Marcos Dias

Juventude “O Espelho do Amanhã!”Autoria do 
Histórico: João Damásio

É fascinante ver o meu bloco passar
Espalhando alegria sinta magia no ar
Agüenta coração vai ter muita emoção
Arlequim não vai chorar

Que maravilha!
A dança da colombina
Rodopiando na avenida
Ao som da bateria
Levantando a multidão
Sobre chuva de confetes e serpentinas
Hoje sou um folião

Nesta festa popular
O Verde e Branco mostra a força do amor
Colorindo a passarela com a alegria do Pierrô                                                

Vamos viajar ao mundo da imaginação
No trenzinho da alegria
Tem fada, herói e vilão
Revivendo a infância
no carnaval da fantasia
Brincando de ser criança
Eu vou cair na folia
Festa na roça que grande confusão
Na hora do casamento 
Pedro fugiu com a filha de João

Neste país tropical tem praia, samba e futebol
Abençoado pelo criador
Feliz Natal Papai Noel chegou.  

Colori o meu cenário só no encantar
O Bruc radiante vem apresentar
Com brilho, cor e muita luz
A juventude o Espelho do amanhã... que nos conduz

Lalaiá, laiá, laiá, laiá Juventude!
Lalaiá, laiá, laiá, laiá Juventude!
Você é o espelho do amanhã

O sol ilumina o saber
Jovem é fonte do conhecimento
O mar é o espelho do céu
Refleti amor dentro do meu sofrimento
Apaixonado pela vida que Deus lhe deu
Na educação, no esporte e no lazer
Busca no coração seu melhor viver
Um mergulho fundo na verdade
Só lhe trás felicidade
De um delírio sem igual
Extravasar no banho à fantasia
Pulando e cantando
Juventude é carnaval

O Bruc traz nesta avenida com muita fé
A juventude é o futuro, é o samba no pé                                                   
Cara pintada é a esperança
Oh meu Brasil! Brincadeira de criança.     
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A. C. B.
Chuva de Ouro

G. R. B. S. 
Unidos do Eldorado

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Jerson Grace
Endereço: Rua Silvino Canela, 202
Cores: Azul, Amarelo e Branco 
Barracão: Rua Dário Canela s/n

Presidente: Moisés da Silva Bernardo 
Endereço: Rua Irmã Djanira de Moraes, 108
Cores: Verde e Rosa
Barracão: Escola Estatual Visconde do Rio Branco – 
Parque Eldorado 

“Sou Chuva de Ouro da Baixada Goytacá”

Autoria do Histórico: Comissão de Carnaval

“Balancei, mas não caí, envergo, mas não quebro e há 
muito tempo estou aqui”
Autoria do Histórico: Daniele Nogueira

sfgsdfgsdfgsdg sdfgs 
dgsdfgsdfgsdgsdfgs-
dfgdfgsdfgsdgsdgsdg 
sfgsdfgsdfgsdg sdfgs 
dgsdfgsdfgsdgsdfgs-
dfgdfgsdfgsdgsdgsdg 
sfgsdfgsdfgsdg sdfgs 
dgsdfgsdfgsdgsdfgs-
dfgdfgsdfgsdgsdgsdg 
sfgsdfgsdfgsdg sdfgs 
dgsdfgsdfgsdgsdfgs-
dfgdfgsdfgsdgsdgsdg 
sfgsdfgsdfgsdg sdfgs 
dgsdfgsdfgsdgsdfgs-
dfgdfgsdfgsdgsdgsdg 
sfgsdfgsdfgsdg sdfgs 
dgsdfgsdfgsdgsdfgsdfg-
dfgsdfgsdgsdgsdg

Raiz da cultura Oriental
Antigos livros, pincéis dos calígrafos
Pipas chinesas decorando o ar
Na terra do sol nascente
Presente na cerimônia do chá
Exalando paz interior
Irmão do homem na alegria e na dor

Bambue, bambue, bambuzal
A essência tem valor medicinal                                                                          
Bate o tambor pra Oyá
Que a oferenda é especial

O índio usou a lança pra caçar
Os Incas fizeram embarcações para pescar
O som das taquaras a ecoar
Em festas e rituais
O teu sabor na culinária é bom demais

As mãos do homem modelou
Artefatos para o lar
A leveza proporcionou o 14 bis a voar
Plantações no Maranhão
Enfeitei o arraiá
Salve o bambu e viva São João

Balancei mas não cai
Envergo mas não quebro
Sou nobreza vegetal                                                                                           
Minha história brilha aqui
No Eldorado desse Carnaval
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Bairro Legal 
põe o bloco na rua

Para a Prefeitura de Campos, investir 
em qualidade de vida é melhorar a 
infraestrutura dos bairros, realizando 
obras importantes para todos os 
moradores. O Bairro Legal já beneficia 
sete bairros, com obras de urbanização, 
instalação de rede de esgoto e drenagem, 
elevatórias, calçamento de ruas, reforma 
de praças e iluminação pública mais 
moderna. As melhorias já chegaram a 
Donana, Ururaí, Penha, Eldorado, Vila 
Eldorado, Jardim Eldorado e Jardim Ceasa.

A Prefeitura 
de Campos 
transforma 
royalties em 
qualidade de vida.
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G. R. E. S. 
Amigos da Farra

G. R. E. S. 
Acadêmicos da Pecuária

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Antônio Marcos Manhães Virgílio
Endereço: Rua Maria Célia Martins, 36/38 
Parque Aurora
Cores: Vermelho, azul e branco
Barracão: Rua Maria Célia Martins, 36/38 

Presidente: Adilson Ribeiro
Endereço: Rua Espírito Santo, 227 Casa 01
Cores: Azul, Branco e Verde
Barracão: Rua São João da Barra – Matadouro
(antiga fábrica de sabonete)

“A Farra Faz a farra das Mitologias”

Autoria do Histórico:  Luís Carlos Soares (Cacá)

“Búzios de Tupinambás a Brigitte Bardot: Nasce 
uma história.”
Autoria do Histórico: Jaqueline Santos Ribeirot

Os deuses de lindas mitologias
Forte de amor de grandes sabedorias
Destinam povos com poder e liderança

E aqui na farra surge este Enredo pra eu cantar...
laiá laiá
Mitologias históricas de vivências que ficaram na 
lembrança.

A vida sempre foi uma caixa de surpresa do bem 
ou do mal
Pandora mulher detentora de grande beleza
Com Apolo e Orfeu tá neste carnaval
O artista mergulha nas mitologias
De quatro antigas valiosas civilizações
Grécia e Egito, China e Índia! É poesia.
Vivemos neste passado de glória
Da alegria da memória
Que a mão do tempo escreveu
Neste universo que é feito de esperança
Todo mundo é uma criança
E a tristeza se perdeu
E hoje eu desprezo o sofrimento
Vou botar meu sentimento
Na avenida com amor
Na alma com muita inspiração
Vivo as mitologias para esquecer a minha dor

Mito e lenda, hoje aqui presente está
O samba é festa na Planície Goitacá                                                              
O Parque Aurora reflete a emoção
Que a farra traz dentro do coração.   

A minha Pecuária
Mergulha no mar de emoção
Pra falar de Armação de Búzios
Que embala meu coração
Os índios eram donos dessa terra
Cobiçada de invasões
Vieram diversos navios negreiros
Para aquele litoral brasileiro

Brigitte Bardot
Foi lá se encantou
E amou
E o nome de Búzios
Foi para o Exterior

Tornou-se a Saint- Tropez brasiliana
O turista apelidou
ETA litoral maravilhoso
23 praias refrescam nosso calor
Cidade de esportes radicais
Com artes internacionais
No Réveillon a gente se acaba
Obrigado Mirinho Braga

Olaroiê, Patacori, Gesse, Gesse
Oquê, oquê, Aro, Eu, Eu Arrobobóia
Atotô, Baluae, Saluba, Eparrei
Cão cabecile, Ola eeu, Olhau
Obaxi, rirro, odoiá
dandalacaia, epi epi babá.
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G. R. E. S. 
Mocidade Louca

G. R. E. S. 
União da Esperança

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Jorge França
Endereço: Rua Cardoso de Melo, 106 - Morrinho
Cores: Azul, Vermelho e Branco 
Barracão: Vila do Curumim
Quadra de Ensaios: Rua Cardoso de Melo, 106 
Parque Rosário 

Presidente: Gildo, Xuxa Caetano, Wanderley e 
Roberto Costa
Endereço: Rua Julio Armond, 55 - Custodópolis 
Cores: Verde e Rosa
Barracão: Custodópolis. 

“Sou negro, sou raça, sou religião. É África que bate 
forte em meu coração”

Autoria do Histórico:  Jorge França

“Do berço de palha à apoteose verde e rosa”
Autoria do Histórico: Xuxa Caetano

Obrigada Oh! Mãe
Por dar Vida ao homem
Mães feiticeiras com todo segredo
Que previa o inicio
E todo mal que nos consome
Gostoso era poder inalar
Os aromas que vinham da Rainha de Sabá
Nefretiti, pois no auge a civilização
A vaidade de Cleópatra 
A fez viver um glamour de paixão

A arte invadiu os terreiros
Tia Ciata Candace do Rio de Janeiro
Entre batuques quitutes
Meu amor vamos lá
Saudar a todos nossos orixás

Axé a todas as rainhas do Candomblé
Onde encontrei a minha fé
E me deram malemolência 
Inspirado em Zumbi
Vamos à luta sem desistência 

Onde está a liberdade?
Onde andaras
Responda a Humanidade
Só Deus dirá
Essa tal igualdade
Tenho fé que um dia vai acontecer
Mãe África a Candace da mocidade
É você.

A cidade de Palha virou poesia
Foi na casa da tia Maria
À sombra de uma Sapucaia
Em 58, quando tudo aconteceu
Com uma estrela e duas mãos
Em Verde e Branco, a esperança nasceu
Sua água é guerreira, voa alto e traz felicidade
A comunidade mostra seu amor
Madrugada já chegou
Vem aí a mais querida da cidade

Mangueira, a grande Estação Primeira
Quando surge na Avenida, tem muito esplendor                                              
Em Abril de 28, para o Samba despontou  
Cartola, Carlos Cachaça, Zé Espinguela e outros mais
Fundaram a mais querida e mais bela
Raínha da Passarela
18 vezes campeã, com o famoso surdo um
Tem muito Samba no pé

E as poesias do Nelson Cavaquinho
Encantaram o mundo inteiro
Buraco quente e Chalé

Minha esperança e a Mangueira,é só emoção
De Custodópolis Berço de Bambas                                                                     
Até a Verde e Rosa do Palácio do Samba 
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Morar Feliz, 
um desfile de cidadania

O sonho da casa própria já virou 
realidade para 814 famílias que 
viviam em áreas de risco. O Morar 
Feliz entregou 290 casas no 
Eldorado, 274 em Tapera e 250 no 
Parque Prazeres. Até o fim do ano, 
a Prefeitura de Campos atingirá a 
marca de 5.100 casas entregues 
em vários bairros e distritos, 
diminuindo o déficit habitacional 
do município e trazendo uma 
melhoria na qualidade de vida para 
aproximadamente 20 mil pessoas.

É a Prefeitura 
de Campos 
trabalhando. Como 
você sempre quis.



G. R. E. S. 
Ás de Ouro

G. R. A. C.E. S. 
Cidade Luz

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Dalton Ribeiro Gomes
Endereço: Rua Silva Pinto, 143 – Turfe Clube 
Cores: Vermelho e Branco 
Barracão: Antigo Ceasa – Km. 5 da Campos-Vitória 

Presidente: Rubens Borges da Silva 
Endereço: Av. Beira Lago, 797 – Parque Guarús
Cores: Azul, Amarelo, Verde e Branco
Barracão: Av. Beira Lago, 797 – Parque Guarús

“Uma História de Vida Heli Ribeiro Gomes – Um 
Grande Amigo”.
Autoria do Histórico:  Felício Gama e Roberto Ribeiro

“Ao soarem os clarins sua majestade anuncia o Rei 
Arthur e a Corte Real”
Autoria do Histórico: Rubinho Chebabe

É hora de exaltar mais uma vez
Esse usineiro de bom coração!
Na simplicidade, uma bandeira,
Bondade verdadeira.
Na luta pela nossa união!
Homem de grande valor, revelou seu amor...
E com dignidade, o povo conquistou!
Amado, solidário e companheiro,
Um amigo brasileiro!

No braço forte... Um vencedor
Político valente... Um fundador                                                           
Fazia com amor a doação
Na fé de São Sebastião

Um anjo em nossas vidas...
Nessa avenida uma gente a sonhar...
Pai cuidadoso e fiel, uma estrela no céu
Brilho eterno ao luar!
Um pioneiro em saúde,
A grande virtude ninguém vai apagar!
E hoje nessa festa sem igual,
Nossa escola vem mostrar
O filho mais festeiro do lugar!

Heli Ribeiro Gomes é coração
Foi genial!                                                                                             
Com Ás de Ouro e samba no pé
Esse amigo de fé hoje é meu carnaval!

Filho de imigrante português
Nasce um gênio em Quintino Bocaiúva
Caçula da família Coimbra
Traz no sangue o DNA do futebol

Artilheiro do Maracanã
Vestindo a camisa do Mengão 
Com o manto Rubro-Negro ganhou tudo
Abriu trincheiras na Seleção

É gol, é gol, explode nação
É gol de Zico, é gol do Mengão                                                              
Homem e atleta consagrado
Exemplo de cidadão
Brilhou na Udinese, encantou o Mundo
Causou idolatria no Japão
Por tudo que ele fez
A nação grita Zico é nosso Rei

Lição de vida pra família
A estrela do Oriente te conduz
O samba pede passagem
Pra homenagem da Cidade de Luz

Ressoam clarins na Corte Real
Anunciando o Rei Arthur no Carnaval                                                   
São devaneios de um menino
Que se consagra no “Galinho de Quintino”
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G. R. E. S. 
Ururau da Lapa

G. R. E. S. 
Leopoldinense

Enredo
Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Jaime Gabriel Nolasco Ribeiro
Endereço: Rua dos Goytacazes,110
Cores: Vermelho e Branco 
Barracão: Rua Dr. João Guimarães, 73

Presidente: Janilson Ferreira da Silva 
Endereço: Rua Doutor Mattos, 190 – Parque Leopoldi-
na Cores: Verde, Amarelo e Branco
Barracão: Rua Doutor Mattos, 190 e Rua Santa Tereza, 
359 – Parque Leopoldina

“Campos Minha Cidade Meu Amor.”

Autoria do Histórico: Wallace Vicente Paula
“Glória que deixou saudades”
Autoria do Histórico: Hélio Miquimba e 
Janilson da Silva

Eu sou da Lapa, sou sambista e Ururau     
Quem quer pagar pra ver?                                                                        
Eu tiro onda e defendo meu torrão     
Campos, eu amo você                                 

Terra linda 
Foi paixão da tribo Goitacá
Alvo de cobiça
Berço de figuras geniais
Mulheres guerreiras
Abrem a bandeira, e beijam seu brasão
Benta Pereira
Traz dos campos, a sede por reformas
Nina Arueira
Corre nas veias sua gana por vitórias

Se for pra lutar                                         
Bota fé                                                                                                        
Eu tenho a garra e a fibra do Jacaré        
- Fim da escravidão!
Vibra com o fato o tigre da abolição
Nilo Peçanha
Campista, mulato, comandante da nação
Cidade da riqueza singular
O branco ouro, ouro negro a jorrar

(ah, coração!)
Coração se agiganta Ô Ô Ô
Navegando nesse rio de valor (de valor)
Um passado de lembranças
E um futuro promissor
Está nas festas e no meu carnaval
Oh Campos, minha cidade, meu amor.
Campos-Folia/2011

Olha eu aí, orgulhosamente
Eu sou Leopoldinense
Alô Coroa, e Pecuária
Parque Leopoldina em geral
Hoje a minha Escola te exalta nesse Carnaval

Aos domingos não perdia o meu horário
Em assistir a bela missa com o Padre Rosário

Campos Associação, suas glórias trago na recordação
Ali a farra era legal
A charanga incrementava o futebol
Era tanta coisa boa, só ficou recordação
As gafieiras e desfile dos Cordões

Que maravilha eram as danças das quadrilhas
Com seu Marquez a fazer marcação                                                     
Anavam Anarriê
Vamos pular fogueira, viva São João

Vamos saudar o Império do samba
A Unidos da Coroa que foi a minha paixão
Aonde deu show na passarela
Cantando esse refrão

Se essa rua, se essa rua fosse minha
Eu mandava, eu mandava ladrilhar                                                     
Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante
Só pro meu, só pro meu amor passar

A ferrovia tem história a contar
Era um delírio o dia inteiro
De Vitória a Campos a Barão de Mauá
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G. R. E. S. 
Unidos de Santa Cruzt

G. R. A. C.E. S. 
Os Independentes

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Zair Antônia dos Santos Hilário Endereço: 
Rua Vicente Nogueira, 58
Cores: Vermelho, Azul e Branco
Barracão: Clube de Santa Cruz

Presidente: Nilson Ribeiro Neves Francisco
Endereço: Rua Ten.  Antônio Joaquim, 166 
Parque Vera Cruz
Cores: Azul, Rosa e Branco
Barracão: Ensaios: Rua: Tenente Antônio Joaquim, 166  
Parque Vera Cruz

“Carukango o Príncipe dos escravos”
Autoria do Histórico:  Fábio Pereira

“O menino, a águia e o beija-flor. Tornar real um 
sonho: Voar nas asas do vento veloz”
Autoria do Histórico: Jocimar Félix

Carukango, negro forte
Ao desembarcar em nosso país
Foi leiloado para o capitão
Poderoso da região
O ódio cresceu em seu coração
Sua rebeldia teve repercussão
Chicotes e açoites que aberração
Não aceitava sua condição

Da senzala fugiu
Seguido pelo feitor
Foi pro Quilombo e conheceu seu grande amor                                                

Em busca da liberdade
Com total fidelidade, lutou
Quando o bicho pegou e a milícia chegou
A vida mulheres negociou 
Principalmente seu amor
Vestido de rei, não se entregou
Heis que a tragédia terminou
Traído pelos Zulus                                                                                          
Foi exportado para o Brasil
É o que conta a minha Santa Cruz

Voando pelo campo de girassóis
Me sentindo feliz
Querendo alcançar novos ares
Um lindo grande pássaro
Quem me deu a esperança de chegar lá

Fomos à órbita
Por outros planetas viajamos
Naquela maravilha cósmica nos encantamos
A noite caiu (quê que tem)
Aquela ave me deixou oh, oh,oh                                        
A lua exuberante
Me refugiou
Pintou a aurora Boreal
Deixando meu coração aliviado
Todo meu corpo tomado
No Universo Dourado
Oh Majestade, eis que surge a gorjeado
O menino de pijama desperta 
E cai no mundo de realidade
E a águia independente
Vai à luta em prol da felicidade

Sou um beija-flor
No sonho realizei
Voei com o pavilhão da minha escola
E cheguei ao astro rei.
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G. R. E. S. 
Unidos Ururaí

Academia de Ritmos 
Onça no Samba

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Sérgio da Silva Carvalho 
Endereço: Clarindo Jorge da Silva, 114
Cores: Verde e Branco 
Barracão: Bar Vozes da África

Presidente: Amaro Roberto da Hora 
Endereço: Rua Projetada, 77 – Tel. 27360053 
Cores: Preto e Amarelo
Barracão: Rua Projetada, 77 e Rua: Eloy Ornelas, 67

“Sou fonte da vida, Terra o ar que respiro é você”

Autoria do Histórico: : Jamil Diast
“Rio de Janeiro, Cidade maravilhosa, eterna Capital 
do samba!”
Autoria do Histórico: Sidinho Ramos

Sou fonte da Vida Terra
Vem da natureza, poder
Rainha das águas Iemanjá                                                                 
O ar que eu respiro é você

Ururai abre as portas pra folia
Falando sobre o Criador
O homem precisa a natureza preservar
E lavo a minha alma com as águas de Oxalá

Iara mistérios e magia protegendo da cobiça
Rios, cascatas e mar

Desperta os homens canta e encanta
Com seu lindo olhar

Sou Índio, sou Guerreiro, Africano brigador
Protejo a natureza em respeito ao Criador

O homem cavalheiro da destruição
Polui rios e lagos com a sua ambição                                                  
Deste trem desgovernado não vai sobrar nenhum
Para pedir perdão a divindade de Oxum.

Rio de Janeiro, cidade maravilhosa
Eterna capital do samba
A Onça apresenta em versos e prosa

Cidade de São Sebastião
Abençoada pelo Cristo Redentor
Onde o seu povo em total descontração
Transmite alegria, paz e amor

Sua excelência o samba
Pedimos licença para nos apresentar lá lá lá
Corra meu povo para a avenida
O espetáculo vai começar, vai começar
Do Estácio vem São Carlos
Lá do morro vem Madureira
De Ramos a Imperatriz
Vila Isabel vem dizendo no pé
União da Ilha com muito amor
De Nilópolis, a famosa Beija Flor
Contagiando a plateia
Com seu ritmo quente 
Lá  vem a Mocidade Independente

Aos bambas que já se foram 
Nossa homenagem sentida
Vocês têm lugar cativo
Em qualquer parte de nossa avenida
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Olha a Passagem Social 
aí, gente!

A Passagem Social democratizou 
o transporte, aproximou pessoas, 
facilitou o acesso aos serviços de 

saúde, gerou empregos. Enfim, 
mudou a vida de muita gente. Mais 

de 300 mil pessoas agora pagam 
apenas 1 real para andar de ônibus 

em qualquer parte do município, 
seja nos bairros ou nos distritos 

mais afastados.

Esta 
conquista 
não tem 
preço.
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G. R. E. S. 
Madureira do Turfe

G. R. A. C.E. S. 
Império da Baixada

Enredo
Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Marcelo Rangel Velasco 
Endereço: Rua: General Couto Reis, 19 – Turfe Clube
Cores: Branco, Azul e Rosa 
Barracão: Rua General Couto Reis, 19 - Turfe-Clube

Presidente: Mauro César 
Endereço: Avenida Miguel Rinaldi 59 - Tocos 
Cores: Branco, Preto, Laranja e Dourado
Barracão: Avenida Miguel Rinaldi, 3

“Das Glórias da vida as glórias da folia, Marcelo 
Moreno nossa luz que irradia”
Autoria do Histórico:  Edhuardo Rodrigues

“O Império Canta e Encanta a Baixada com suas 
crenças, lendas, mitos, superstições, belezas e 
riquezas naturais.”
Autoria do Histórico: Jocimar Félix

No Rio de Janeiro fez história
Ele guarda na memória
As Escolas que passou
Salgueiro, Viradouro, São Clemente, Estácio de Sá
E na Beija Flor se destacou
Com suas fantasias luxuosas
Brilhou no Saldanha da Gama
E no famoso Hotel Glória
Glorioso artista profissional
Caprichosamente foi destaque principal

Essa bateria show é de arrepiar
Quando entra na avenida
Faz qualquer um se emocionar                                                               
Madureira homenageia
Essa lenda viva morena
É o mago das cores
Que chegou para brilhar

Campista nato, carioca por amor
Devoto de São Jorge
Esse Guerreiro protetor

Santa Edwiges
O seu caminho iluminou                                                             
Esse é nosso ouro negro
Que Deus abençoou

No toque das madeixas
A Marrom o apelidou
Dizendo que Marcelo agora morenou
E na culinária divina seu dom
O mestre cuca que o Brasil consagrou

A Madureira vem aí
Ela esta maravilhosa
Vai pintar seu coração
De branco, azul e rosa                                                                  
Vou te contagiar
Com essa alegria
MARCELO MORENO
Nossa luz que irradia.

Alô Farol! Onde o sol nasce primeiro
Em Santo Amaro a Cavalhada é dia 15 de janeiro
Um povo aguerrido, um guerreiro Goytacá
De tradições e culturas tão singelas
Com cancioneiro reunido a Mana Chica já dançou
Somos parte de um cenário multicor

Da cana-de-açúcar o progresso surgiu
Usinas, cerâmicas e agro-pastoril
A pesca, é a maior sensação
Império é baixada é coração   (Bis)

No mosteiro de São Bento
É grande a visitação
Em Donana a gente chora
Quando vem a procissão
ETA gente de fé!
De muita devoção!
Apaixonados e fiéis em sua religião
O colégio dos Jesuítas
Não podemos esquecer
Se você gosta de festa
Pode vir que é pra valer
Temos bois pintadinhos
Que no bairro é tradição
Nossa escola é garra e emoção

Eu sou Império e venho contar
Crenças, lendas, mitos desse lugar
Superstição, beleza e riqueza natural
A Baixada explode
nesse carnaval. (Bis)
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G. R. E. S. 
Boi Sapatão

G. R. A. C.E. S. 
Unidos de Travessão

Enredo Enredo

Samba-enredo Samba-enredo

Presidente: Sérgio Pessanha Viana
Endereço: Rua Enedina Miranda Rangel, 197
Cores: Azul e Branco 
Barracão: Rua Enedina Miranda Rangel,197

Presidente: Jorge Lopes dos Santos
Endereço: Rua: Humberto Cláudio Gusmão, s/ nº 
Travessão 
Cores: Azul e Branco
Barracão: Rua: Humberto Cláudio Gusmão, s/ nº 

“O filho da pátria mãe gentil, Leonel de Moura 
Brizola, uma epopéia de vida.”

Autoria do Histórico: : Sérgio Muguet

“Os maiores espetáculos da Terra”
Autoria do Histórico:Carlos Pavuna

Filho da Pátria Mãe gentil
Nossa herança
Deixou um legado
Que educa e transforma um País
Terra pra quem é da terra
Lugar de criança é na Escola
O gaúcho de Cruzinha, Passo Fundo
A esquerda da história

De prefeito a deputado, foi Governador
Do exílio trouxe ainda mais paixão                                                         
Porto Alegre e o Rio de Janeiro conquistou
Tai o PDT nessa nação                                                                                       

Na luta contra os poderosos
Esse brasileiro jamais sucumbiu
Leonel de Moura Brizola
A expressão desse Brasil
Essência que faz o povo caminhar
Em cada estudante fez nascer
O ideal de liberdade
E um país melhor pra se viver
Revela a emoção
Contida nesse olhar
É impossível esquecer

Pisa forte Sapatão, amor
Pisa forte que o Brasil chorou                                                                          
Ontem, Hoje e sempre Brizola
Brizolista eu sou      

E o palhaço o que é
É ladrão de mulher

Não é, aleatoriamente, que trago a minha escola a desfilar
Os maiores espetáculos da terra
Na antiguidade, todo povo praticou
Comédia tragédia grega, consagrou
Mas foi durante o Império Romano 
Que a arena, toma a forma que hoje tem

Hoje tem espetáculo, tem sim senhô
Lá ma rua um buraco, lá eu não vou (mais eu)

Fui às touradas em Madri
Pra ver touros, toureiros e espada
Fazendo vibrar as multidões
Saltimbancos, malabaristas
Com muita arte conduzindo as emoções
O Rei mandou, manda quem pode
Bobo obedece e cavaleiros medievais,
A luz da lua, ao redor da fogueira
Ciganos, festas e danças, cheias de adornos tradicionais
Gladiadores, no Coliseu colossal
Travam batalhas de morte
Para engrandecer meu Carnaval

Travessão orgulho meu
Nosso circo está presente
Ninguém é mais feliz
Do que eu

Travessão orgulho meu
Nosso circo está presente
Ninguém é mais feliz
Do que eu.
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G. R. E. S. 
Tradição Alvi-Anil

Enredo

Samba-enredo

Presidente: Celso Sanz Barreto 
Endereço: Rua João Irineu da Cruz - Ururaí 
Cores: Azul e Branco
Barracão: BR 101 ao lado da Igreja Universal de Ururaí

“Lindo pendão da Esperança”
Autoria do Histórico: Sandro Paes

Abençoada por Deus
A nossa bandeira
Símbolo que encanta e revela a natureza, 
Dessa terra brasileira
Meu Brasil que foi colônia,
Império, vice-reino, virou uma nação

Canta Tradição Alvi-Anil
O nascer deste pendão                                                      

Foi assim, vindos de além mar
Que a família Real
Com ordem e progresso, 
Construiu um pavilhão
 Ao ver tanta riqueza  neste  chão
És pátria amada
De uma paz celestial
Berço das raças e das religiões
Clamando pela paz universal

ÓH! Lindo pendão da esperança
Enredo do meu carnaval
Verde, amarelo, azul e branco
Bailando ao vento o nosso manto                                                   
Bravo Tradição Alvi-Anil
Erguendo a bandeira do Brasil



Já imaginou assistir aos desfiles do 
Campos Folia numa moderna passarela, 
com arquibancada para 10.500 pessoas 
sentadas confortavelmente, camarotes, 
posto médico, palco e estacionamento 
para 250 veículos? O sonho está bem 
perto de se tornar realidade. Nos próximos 
meses, a Prefeitura de Campos vai 
concluir as obras do Cepop – Centro de 
Eventos Populares Osório Peixoto, onde 
serão realizadas todas as grandes festas 
populares do município. Com o Cepop, 
Campos ganha um espaço digno das suas 
tradições culturais.

A cultura é a identidade de um povo.

O Campos
Folia 2012 
será aqui


