




Equilíbrio total

O grau de interesse que o desfi le das 
Escolas de Samba do Grupo Especial vem 
despertando, a cada ano, fez com que até 
o comportamento do público mudasse. 
Foi-se o tempo em que as arquibancadas 
só enchiam a partir das 23 horas, quando 
as “favoritas” começavam a passar.

Os últimos carnavais têm demons-
trado que o conceito de favoritismo tam-
bém já não é mais o mesmo. Atualmente, 
não basta ter uma grande torcida ou um 
enredo simpático para integrar o grupo 
de candidatas ao título. O favoritismo é 
resultado do trabalho sério na estrutura 
do desfi le, muitos ensaios e, principal-
mente, do talento na execução artística 
do tema proposto.

O público, com grande sabedoria 
superou a tradição das cores da paixão 
para aplaudir – muitas vezes de pé, como 
o bonequinho do cinema – as idéias mais 
brilhantes e ousadas, que fazem do des-
fi le do Grupo Especial um show incom-
parável. Nos últimos anos, tem chegado 
cedo e lotado o Sambódromo meia hora 
antes da exibição da primeira Escola. 

Criatividade, ousadia e organização de trabalho 
mudam uma antiga tradição de favoritismo

Ninguém quer perder o show 
de abertura, que passou a ser 
uma nova atração. Nem que 
desabe um temporal.

Na noite do sorteio para 
a formação do grid dos des-
fi les de 2005, no Canecão, o 
presidente da LIESA, Ailton 
Guimarães Jorge, mostrava 
preocupação em manter a 
qualidade do espetáculo. A 
meta é tentar fazê-lo ainda 
melhor, mais vibrante, estabelecendo um elo de 
integração entre a platéia e os desfi lantes. 

Para isso, foi necessário estabelecer uma série 
de critérios técnicos, equilibrando o potencial das 
agremiações que se apresentarão nos dois dias. 
São 14 candidatas em igualdade de condições. O 
favoritismo, porém, só se desenhará na Avenida, 
na hora da verdade.

Acompanhe nos painéis a ordem de apresenta-
ção das Escolas e veja nas páginas 6 e 7 os enredos 
que farão do Carnaval 2005 o melhor dos melhores. 
Afi nal, o Rio de Janeiro passou a ser, ofi cialmente, 
a Cidade do Samba. E isso merece ser comemorado 
em grande estilo, com um desfi le especial!
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Entre o presidente do Conselho 
Deliberativo da LIESA, Aniz Abrahão 
David, e Ana Maria Maia, presidente 
da Riotur, Ailton Guimarães Jorge 
destacou a igualdade de forças nos 
desfiles do Grupo Especial
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A vez da emoção
Começa o desafio de superar o desfile mais empolgante de todos os tempos

LIESA
20 ANOS

Meta, agora,
é ampliar o

Sambódromo

CIDADE
DO SAMBA
Escolas já têm
novo endereço

Carnaval 2005
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A Mocidade 
Independente 
abrirá o Carnaval 
2005, sendo a pri-
meira agremiação 
a pisar na Avenida, 
no Domingo, 6 de 
fevereiro. Para abrir 
o apetite dos foliões, 
escolheu um enredo que 
visitará a cozinha italiana 
– Buon mangiare, Mocidade! 
A arte está na mesa – e promete 
sacudir a massa. Literalmente.

O Império Serrano decidiu fazer um 
hino à natureza e um alerta: O grito que 
ecoa no ar (Homem/ Natureza, o perfeito 
equilíbrio). O Salgueiro voltará às ori-
gens do homem para contar a história 
do fogo, e, com ele, forjar uma série de 
conquistas que construíram o nosso 
presente, projetando o futuro: Do fogo 
que ilumina a vida, Salgueiro é chama que 
não se apaga.

A Estação Pri -
meira fará uma concentra-
ção de forças positivas, que vão desde os 
fl uidos do amor à potência das águas: Mangueira 
energiza a Avenida. Carnaval é pura energia e energia 
é o nosso desafi o.  A Unidos da Tijuca partirá para 
uma viagem diferente, buscando terras que jamais 

INÍCIO DO DESFILE

Às 21 horas

Entre 22h05 e 22h20

Entre 23h10 e 23h40

Entre 0h15 e 1 hora

Entre 1h20 e 2h20

Entre 2h25 e 3h40

Entre 3h30 e 5 horas

ESCOLAS

Mocidade

Império Serrano

Salgueiro

Mangueira

Unidos da Tijuca

Tradição

Vila Isabel

ENREDO

Buon mangiare, Mocidade!  A arte está na mesa

O grito que ecoa no ar (Homem/ Natureza, o perfeito equilíbrio)

Do fogo que ilumina a vida, Salgueiro é chama que não se apaga

Mangueira energiza a Avenida. Carnaval é pura energia e energia é o nosso desafi o

Entrou por um lado, saiu pelo outro... Quem quiser que invente outro!

De sol a sol, de sol a soja... Um negócio da China

Singrando em mares bravios... Construindo o futuro

CARNAVALESCOS

Paulo Menezes

Ilvamar Magalhães

Renato Lage e Márcia Lávia

Max Lopes

Paulo Barros

Mário Borriello

Joãosinho Trinta

DOMINGO, 6 DE FEVEREIRO
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Desfi le de 
2005 começará 
na cozinha 
italiana
e terminará
na saga da 
brava gente 
dos Pampas

14 idéias
geniais



foram encon-
tradas: Entrou por um 

lado, saiu pelo outro... Quem quiser 
que invente outro!

A Tradição percorrerá as 
prósperas terras do interior 
do país, mostrando a contri-

buição que a soja vem 
dando à economia 

brasileira: De sol a 
sol, de sol a soja... 
Um negócio da 
China . A Vila 
Isabel encerra-
rá a primeira 
parte do desfi le 
fazendo uma 
aventura pelos 

mares: Singrando 
em mares bra-

vios... Construindo 
o futuro.

O show de Segun-
da-Feira começará com 

uma homenagem da Porto 
da Pedra à sua madrinha, a 

União da Ilha do Governador, 
reeditando o enredo Carnaval: Festa 

Profana, apresentado em 1989. Aprovei-
tando o embalo da reciclagem temática, 
Pilares juntará pedaços da produção do 
homem para construir mosaicos e o so-
nho de um carnaval: Caprichosos acende 
a fornalha para reciclar a vida. Cuidado 
com as fagulhas!

Contrastando com a crueza dos tem-
pos modernos, a Viradouro foi buscar 
inspiração na alegria: A Viradouro é só 

INÍCIO DO DESFILE

Às 21 horas

Entre 22h05 e 22h20

Entre 23h10 e 23h40

Entre 0h15 e 1 hora

Entre 1h20 e 2h20

Entre 2h25 e 3h40

Entre 3h30 e 5 horas

ESCOLAS

Porto da Pedra

Caprichosos

Viradouro

Portela

Imperatriz

Grande Rio

Beija-Flor

ENREDO

Carnaval - Festa Profana

Caprichosos acende a fornalha para reciclar a vida. Cuidado com as fagulhas!

A Viradouro é só sorriso

Nós podemos: Oito idéias para mudar o mundo

Uma delirante confusão fabulística

Alimentar corpo e alma faz bem

O vento corta as terras dos Pampas.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Guarani.
Sete povos na fé e na dor... Sete missões de amor

CARNAVALESCOS

Alexandre Louzada

Cahê Rodrigues

Mauro Quintaes

Comissão de Carnaval

Rosa Magalhães

Roberto Szanieck

Cid Carvalho, Shangai,
Fran Sérgio, Ubiratan Silva e Laíla

SEGUNDA, 7 DE FEVEREIRO
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sorriso. A Portela engajou-se 
na campanha promovida pe-
la Organização das Nações 
Unidas para dar um novo 
alento à humanidade. Diante 
das metas estabelecidas para 
este milênio, afi rma: Nós po-
demos: Oito idéias para mudar 
o mundo.

Escolhida pelo governo 
dinamarquês para participar 
das comemorações do bi-
centenário do escritor Hans 
Christian Andersen, autor 
dos mais famosos contos 
infantis, a Imperatriz Leo-
poldinense apresentará Uma 
delirante confusão fabulística. 
A Grande Rio fará uma dieta 
natureba para viver seus 80 
minutos de desfi le com toda 
intensidade: Alimentar corpo 
e alma faz bem.

Caberá à Beija-Flor de 
Nilópolis cerrar o pano. Para 
tentar o tricampeonato, mos-
trará O vento corta as terras 
dos Pampas. Em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Guarani. 
Sete povos na fé e na dor... Sete 
missões de amor.



Os interessados na compra de ca-
marotes e frisas para os desfi les das Es-
colas de Samba do Grupo Especial em 
2005 deverão fazer reservas via fax. De 
acordo com o estabelecido no contrato 
de ajustamento de conduta fi rmado, re-
centemente, com o Ministério Público, 
a LIESA receberá os pedidos de reserva 
via fax num prazo de dois dias. Os faxes 
serão cadastrados eletronicamente, de 
acordo com o horário de envio. Como 
no último Carnaval a procura foi muito 
grande, com mais de 1.200 pedidos, o 
sistema permitirá o recebimento de 12 
faxes ao mesmo tempo.

“Os pedidos de compra serão atendi-
dos de acordo com a ordem de chegada 
dos faxes” – esclarece Heron Schneider, 
controller de venda de ingressos da Liga 
Independente. Heron informa que a LIE-
SA anunciará, através da grande mídia, 
os valores dos ingressos; a data e o horá-
rio para a reserva; e o número da central 
de fax para a qual os pedidos devem ser 
encaminhados. Segundo ele, a previsão 
é de que a reserva de camarotes aconte-
ça em outubro, quando os compradores 
terão o prazo de cinco dias para fazer a 
confi rmação da compra, pagando a pri-
meira parcela, de 40% do valor do in-
gresso; as duas outras parcelas, de 30%, 
serão quitadas 30 e 60 dias após. Pessoas 
jurídicas poderão reservar até oito ca-
marotes; e físicas, quatro.

Os procedimentos para a reserva de 
frisas de seis e quatro lugares (estas na 
Apoteose) serão os mesmos. Segundo 
a estimativa do controller, os pedidos 
deverão ser encaminhados em novem-
bro – quando acontecerá o pagamento 
da primeira parcela, de 50% do valor do 
ingresso; a outra metade será quitada 30 
dias após. No último Carnaval, foram 
feitos mais de 3.600 pedidos de reserva. 

LIESA mantém sistema que elimina fi las 
e democratiza chances de compra

Venda de ingressos
por fax e telefone

Para que não haja congestionamento nas 
linhas, o sistema estará habilitado a rece-
ber 20 faxes simultaneamente.

O atendimento para compradores 
de frisas e camarotes será feito na Cen-
tral de Vendas de Ingressos Unibanco/
LIESA, cujo endereço será anunciado 
oportunamente, quando forem defi ni-
dos os valores dos ingressos, o número 
da central de fax, datas e horário do en-
vio dos pedidos.

Arquibancadas - O sucesso da ven-
da de ingressos de arquibancadas por te-
lefone, sem a intermediação de qualquer 
pessoa, fez com que a LIESA e a Riotur 
usassem o mesmo sistema para o Car-
naval 2005. Respondendo às perguntas 
feitas por uma gravação, que indicará 
opções a serem tecladas, o interes-
sado fornecerá o número de seu 
CPF e informará quantos ingres-
sos deseja por dia de desfi le. Cada 
comprador poderá obter quatro 
ingressos de arquibancadas para os 
desfi les de domingo e outros quatro 
para o de segunda-feira. Se o número do 
CPF não for válido, a ligação será inter-
rompida automaticamente. 

Heron anuncia que a LIESA e a Rio-
tur decidiram também colocar à venda 
para o público em geral as 
arquibancadas do 
setor 11, que, no 
carnaval passado, 
foram reservadas 
para as agências 
de viagem. Ele 
prevê que a venda 
seja feita na segun-
da quinzena de de-
zembro ou na pri-
meira quinzena de 
janeiro. Dias antes, 
a LIESA e a Riotur 

darão uma entrevista coletiva, anun-
ciando os valores dos ingressos, os nú-
meros da Central de Atendimento e os 
procedimentos que serão adotados pelos 
compradores de fora da Região Metro-
politana do Rio de Janeiro. A venda de 
entradas para o Sábado das Campeãs se-
rá feita através do mesmo sistema.

Já a venda de ingressos populares pa-
ra as arquibancadas dos setores 1, 6 e 13, 
acontecerá na semana anterior aos desfi -
les, num posto que a LIESA e o Unibanco 
montarão atrás do setor 11, no Sambó-
dromo.

Ensaio Geral 138
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A emoção
cruzou o mar

Beija-Flor descobre a

magia do bicampeonato

no encontro das águas

do Amazonas e do céu
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Unidos 
da Tijuca

Foi uma aventura pelos 

caminhos da ciência, 

revelando segredos de 

inventores e invenções. 

A Tijuca mostrou 

que a criatividade 

é fundamental para 

desvendar a beleza que 

existe na simplicidade

Vice-campeã
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Mangueira

O percurso da Estrada Real jamais 

esteve tão bonito. A história de 

Minas Gerais foi recontada em 

forma de um sonho dourado

3ª colocada

Viradouro Profano e sagrado cercaram o cortejo, embalando a fé dos devotos do samba. O Círio de Nazaré abençoou a Passarela

Ensaio Geral 1314

4ª colocada



Imperatriz

Caldeirão ferveu e fez a Avenida borbulhar. A devastação das reservas de pau-brasil tingiu de vermelho as praias de Cabo Frio

5ª colocada

Salgueiro

Extraído da cana-de-açúcar e 

transformado em combustível, 

o álcool abasteceu o futuro de 

esperanças 

6ª colocada
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Portela

A Águia deu rasantes sobre a 

Amazônia, trazendo lendas e 

mistérios de carnavais passados, 

revividos com saudades pelos 

baluartes da Velha Guarda

7ª colocada

Mocidade

Para vencer a chuvarada que desabou no fi nal do desfi le, muita energia e vibração. O trânsito de Padre Miguel acabou fl uindo muito bem

8ª colocada
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Império Serrano

A Aquarela Brasileira proporcionou momentos de beleza como no encontro das obras de mestre Niemeyer e emocionou o público que lotava o Sambódromo. 

9ª colocada

Grande Rio

Apesar da grande quantidade de 

camisinhas transformadas em 

fantasias, o vírus do HIV encontrou 

espaço para não fi car de fora da folia

10ª colocada
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Porto da Pedra

O Tigre percorreu uma 

longa estrada, passando por 

diversas fases da História da 

Humanidade, para levar a sua 

mensagem de amor ao público

11ª colocada

Tradição

A homenagem à Portela, que deu origem à Tradição, contou a história da  Águia através de seus pilares: Paulo da Portela, Natal e Clara Nunes

12ª colocada
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Caprichosos

A homenagem à rainha dos Baixinhos foi feita de forma singela, transformando a Avenida num quarto de criança

13ª colocada

São Clemente

Foi uma história contada com muita 

galhofa e língua ferina: a origem do 

jeitinho brasileiro quase deixou o 

país quase sem jeito

14ª colocada
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Vila Isabel

Para retornar ao Grupo Especial, de onde 

tinha saído em 2000, não poderia ter sido 

melhor. Foram notas máximas em todos 

os quesitos, cantando as belezas de Parati 

em verso e prosa.

Campeã do Grupo A

São Clemente
Caprichosos de Pilares
Unidos da Tijuca
Acadêmicos do Salgueiro
Acadêmicos do Grande Rio
Est. Primeira de Mangueira
Portela
Tradição
Unidos do Porto da Pedra
Imperatriz Leopoldinense
Império Serrano
Beija-Flor de Nilópolis
Unidos do Viradouro
Mocidade Ind. de Pd. Miguel
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3
9.5
9.7
10
10
9.8
9.8
9.8
9.9
10
9.6
9.9
10
9.8
9.8

4
9.8
10
10
10
9.9
10
9.9
10
9.8
10
9.7
10
10
9.7

1
9.2
9.1
9.9
10
9.8
10
10
10
9.8
9.6
10
10
9.8
9.5

2
9.4
9.2
9.7
9.7
10
10
10
10
9.6
9.8
10
10
10
9.3

3
9.8
9.4
10
9.9
10
10
10
10
9.6
10
10
10
10
9.9

4
9.4
9.2
10
10
9.9
10
10
10
9.2
9.9
10
10
9.9
9.5

1
9.5
9.8
9.6
10
9.8
10
10
9.5
10
10
9.3
10
9.5
10

2
9.7
9.8
9.9
10
10
10
9.9
9.8
9.9
10
10
10
10
10

3
9.0
9.6
10
10
9.4
10
9.5
8.7
9.6
10
9.7
10
10
9.8

4
9.7
9.6
10
10
10
10
10
9.5
9.8
10
9.7
10
10
9.8

1
9.7
9.6
10
10
10
10
9.8
9.6
9.7
10
9.5
9.9
9.7
10

2
9.3
9.6
10
10
9.5
10
9.8
9.6
9.7
10
9.8
9.7
10
10

3
9.5
9.4
10
10
9.7
10
9.8
9.5
9.6
10
9.6
10
10
10

4
8.3
8.7
10
9.7
9.9
10
9.4
9.0
9.1
9.8
9.6
9.9
10
9.8

1
9.5
9.8
10
10
9.7
10
10
9.4
9.8
10
9.9
10
10
10

2
9.6
9.7
10
9.8
9.9
10
10
9.7
9.7
10
10
9.9
10
10

3
9.1
9.3
10
9.8
9.7
9.8
9.7
9.1
9.6
9.8
10
10
10
9.9

4
8.2
8.1
9.9
9.8
8.5
9.4
9.0
7.8
8.3
9.7
7.9
9.7
8.8
9.3

1
9.8
9.4
9.8
10
10
10
9.7
9.6
10
10
9.7
10
10
10

2
9.8
9.8
10
10
9.7
10
10
9.8
9.6
10
9.9
10
9.9
9.9

3
8.8
9.2
10
10
9.5
10
9.6
9.6
9.8
10
9.6
10
10
9.2

4
9.8
9.0
9.9
10
10
10
9.8
9.6
9.3
9.9
9.7
9.9
10
10

1
9.4
9.5
10
10
9.9
10
10
9.6
9.8
10
10
10
10
10

2
9.8
9.8
9.9
9.9
9.8
9.9
9.9
9.8
9.7
10
10
9.8
9.9
9.8

3
9.0
9.4
10
9.8
9.6
9.8
9.8
9.3
9.4
9.9
10
10
10
9.9

4
9.7
9.7
10
10
9.8
10
10
10
9.8
10
9.8
10
10
9.8

To
ta

l d
e p

on
tos

367.8
368.9
387.9
386.2
380.5
387.9
384.9
372.9
376.7
386.5
380.9
388.7
386.9
381.2

14º
13º
2º
6º
10º
3º
7º
12º
11º
5º
9º
1º
4º
8º

Cla
ssi

fic
aç

ão

EvoluçãoHarmonia Bateria Enredo Mestre-Sala e 
Porta-Bandeira

Samba-Enredo Fantasias Alegorias
e Adereços

Conjunto Comissão
de Frente

* As notas do julgador do Módulo 04, do quesito Bateria, não foram computadas por causa de suspeita de quebra de sigilo.

Balanço Final
Grupo Especial - Carnaval 2004
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Beija-Flor é a nova líder, 
colocando 15 pontos 
à frente da Imperatriz 
Leopoldinense

ORDEM

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

13º

14º

ESCOLA

G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis

G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense

G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira

G.R.E.S. Unidos do Viradouro

G.R.E.S. Mocidade Ind. de Padre Miguel

G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro

G.R.E.S. Unidos da Tijuca

G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio

G.R.E.S. Portela

G.R.E.S. Império Serrano

G.R.E.S. Tradição

G.R.E.S. União da Ilha do Governador

G.R.E.S. Caprichosos de Pilares

G.R.E.S. Acadêmicos de Santa Cruz

G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti

G.R.E.S. São Clemente

G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel

G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra

Col.

2º

1º

7º

3º

4º

6º

5º

9º

10º

-

12º

8º

11º

-

-

-

13º

14º

Pt.

15

20

4

12

10

6

8

2

1

-

0

3

0

-

-

-

0

0

Col.

2º

1º

3º

5º

7º

4º

9º

6º

10º

11º

8º

13º

12º

-

14º

-

-

-

Pt.

15

20

12

8

4

10

2

6

1

0

3

0

0

-

0

-

-

-

Col.

2º

3º

1º

5º

4º

6º

10º

7º

8º

9º

13º

-

12º

-

-

14º

-

11º

Pt.

15

12

20

8

10

6

1

4

3

2

0

-

0

-

-

0

-

0

Col.

1º

4º

2º

6º

5º

7º

9º

3º

8º

12º

13º

-

10º

14º

-

-

-

11º

Pt.

20

10

15

6

8

4

2

12

3

0

0

-

1

-

-

-

-

0

Col.

1º

5º

3º

4º

8º

6º

2º

10º

7º

9º

12º

-

13º

-

-

14º

-

11º

Pt.

20

8

12

10

3

6

15

1

4

2

0

-

0

-

0

-

0

TOTAL

85

70

63

44

35

32

28

25

12

4

3

3

1

0

0

0

0

0

2000 2001 2002 2003 2004

Quatro vice-campeonatos e os dois títu-
los consecutivos colecionados ao longo dos 
seis últimos carnavais ajudaram à Beija-Flor 
a quebrar a hegemonia que a Imperatriz Leo-
poldinense vinha mantendo desde o Carna-
val de 1995. A Azul e Branca de Nilópolis é a 
nova líder do Ranking Liesa, com 85 pontos, 
colocando 15 à frente da Escola de Ramos. 

As dez primeiras posições do Ranking não 
apresentaram alterações signifi cativas com os 
resultados do Carnaval 2004. A Mangueira 
permaneceu na terceira colocação, com 63 
pontos; a Viradouro continua em quarto lu-
gar, com 44; a Mocidade em quinto, com 35; 
e o Salgueiro em sexto, com 32 pontos.

O vice-campeonato fez com que a Unidos 
da Tijuca pulasse da oitava para a sétima posição, 
com 28 pontos, invertendo com a Grande Rio, 
que caiu do sétimo para o oitavo lugar, com 25 
pontos. A Portela fi cou em nono, com 12 pontos, 
e o Império Serrano em décimo, com 4.

O Ranking LIESA é formado pelo soma-
tório da pontuação obtida pelas Escolas de 
Samba do Grupo Especial nos cinco últimos 
carnavais. Das 14 agremiações que desfi lam, 
as dez primeiras classifi cadas recebem pon-
tos, atribuídos da seguinte forma: campeã 
– 20 pontos; vice- 15; 3º lugar – 12; 4º - 10; 
5º - 8; 6º - 6; 7º - 4; 8º - 3; 9º - 2; e 10º - 1. Veja 
como fi cou o quadro geral.

Pelo segundo ano consecutivo, a Família Beija-Flor festeja no degrau mais alto do pódio. Agora, como 
líder do RankIng LIESA

Ranking LIESA







LIESA 20 ANOS
Liga comemora aniversário com novas conquistas,
mas a meta agora é ampliar o Sambódromo

Ensaio Geral 1324

Parece que foi hoje!
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Liga Independente das
Escolas de Samba
do Rio de Janeiro



Ensaio Geral 1326

Gostamos tanto do Carnaval Carioca que somos os primeiros

a chegar e os últimos a sair do Sambódromo.

Sabemos que o grande sucesso do espetáculo está na sua estrutura.

Por isso, procuramos cada vez mais caprichar na nossa.

www.mectubo.com • Tel.: (21) 2283-0403
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Todas nasceram grêmios recreativos. 
Algumas são Unidos; outras, Acadêmicos; 
outras carregam no nome apenas a singu-
laridade que as trouxe ao mundo. Todas são 
Escolas de Samba e trazem junto ao distintivo 
bordado no centro da bandeira dois pandei-
rinhos invisíveis, entrelaçados, celebrando a 
união que lhes deu reconhecimento e prestí-
gio. Cresceram, se estruturaram e hoje ser-
vem de modelo de organização de trabalho 
até mesmo para grandes empresas. E é com 
muito orgulho que essas agremiações feste-
jam os 20 anos de conquistas e realizações 
da entidade que as une, a Liga Independente 
das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. A 
LIESA.

A data ofi cial da fundação é 24 de julho 
de 1984, quando da primeira reunião ofi cial 
entre as dez dissidentes da Associação das Es-
colas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro. 
Representantes de Mangueira, Portela, Impé-
rio Serrano, Beija-Flor, Vila Isabel, Mocidade 
Independente, União da Ilha do Governador, 
Caprichosos de Pilares e Estácio de Sá não 
se conformavam com o estado de coisas no 
plenário, onde formavam a minoria. Cada 
tentativa de investir na qualidade do espe-
táculo era rejeitada. Os impasses geraram 
desavenças e desacatos, levando questões do 
samba para o lado pessoal. Só houve um jeito, 
então: o racha.

Iniciante no samba, Ailton Guimarães 
Jorge comentou, numa conversa com o amigo 
pessoal, Castor de Andrade, a sua frustração 
em representar a Vila Isabel nas reuniões da 
Associação. “Aquilo lá não vai pra frente”- 
desabafou. Castor, presidente da Mocidade, 
concordou. E prometeu buscar uma solução 
para os descontentes- que viria dias depois, já 
em forma de minuta de estatuto rascunhado 
pelo advogado Randolfo Gomes. Após a reali-
zação de duas reuniões entre os dez dirigentes, a 
LIESA foi fundada e Castor eleito à presidência 
para um mandato provisório de dez meses.

Participação na bilheteria
Se ao primeiro presidente coube a missão 

de manter as fi liadas coesas dentro de seus 
propósitos, coube ao segundo, Aniz Abrahão 
David, a responsabilidade de convencer ao 
poder público que era hora de mudar as 
regras na administração do Carnaval. As Es-
colas de Samba passaram mais de meio século 
presas às determinações da municipalidade 
por causa do pagamento da subvenção – um 
cachê que cada uma delas levava para colabo-
rar na confecção de alegorias e fantasias. 
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o carnaval. Dias após sua eleição, o novo prefeito 
entregou a administração do espetáculo à LIESA e, 
desde então, jamais escondeu o seu agradecimento 
pelo que as Escolas de Samba têm feito em favor da 
imagem do Rio de Janeiro e do Brasil ao longo de 
todos esses anos. Não há de se esquecer o nome do 
engenheiro Luiz Paulo Conde, que deu continuida-
de ao trabalho de seu antecessor.

Mais lugares na Passarela
O dia da fundação seria uma data para uma 

queima de fogos semelhante à que anuncia a entra-
da vibrante de uma Escola de Samba na Passarela. 
Afi nal, não faltariam motivos. Principalmente 
agora, quando a LIESA acaba de inaugurar o Cen-
tro de Memória do Carnaval, no segundo andar do 
mesmo prédio onde fi ca a sua sede; e que as Escolas 
de Samba se preparam para ocupar o seu espaço 
defi nitivo na Cidade do Samba, na Zona Portuária 
do Rio, o novo centro de atração turística da Cidade 
Maravilhosa.

Como uma realização puxa a outra, sonhos 
se cruzam e esperanças se renovam. O presidente 
Ailton Guimarães Jorge nunca escondeu do prefeito 
a sua preocupação com a procura cada vez maior 
pelos ingressos do Sambódromo. É o sucesso do 
espetáculo, mas signifi ca dizer também que, a 
cada ano, um número maior de pessoas deixa o 
Rio por não ter conseguido entradas para assistir 
ao desfi le. 

Recentemente, o prefeito Cesar Maia informou 
que os entendimentos com a Brahma chegaram a 
bom termo. Cesar autorizou que a LIESA procuras-
se o escritório do arquiteto Oscar Niemeyer. Duas 
reuniões já aconteceram. O engenheiro José Carlos 
Sussekind, responsável pelas obras de construção 
do Sambódromo, iniciou estudos para a constru-
ção de um novo módulo de arquibancadas, frisas e 
camarotes no local que abrigava a cervejaria. Parece 
incrível, mas, brevemente, a Passarela do Samba 
será ampliada.

Ensaio Geral 1328

Guimarães: “O Sambódromo precisa ser ampliado”

Aniz teve que provar por a mais b que as Escolas 
mereciam muito mais, afi nal eram as principais res-
ponsáveis pelo crescente interesse dos turistas pelo 
Carnaval carioca. A partir de 1986, a LIESA e a Prefei-
tura fi rmam contratos que dão às Escolas de Samba o 
direito à participação na venda de ingressos.

Outro tabu quebrado por Aniz foi a questão 
dos direitos autorais dos sambas-enredos, que se 
esvaíam no labirinto das sociedades arrecadadoras 
e mal pingavam no bolso do compositor. Com a 
criação de uma editora e uma gravadora de proprie-
dade das Escolas de Samba, o problema foi sanado. 
Houve uma época em que o disco chegou a bater 
recorde de vendas. Hoje, infelizmente, combalido 
pela pirataria, não reverte o sufi ciente para custear 
uma das sete ou oito alegorias que as agremiações 
levam para a Avenida.

Respeito ao público
Direitos assegurados e outros conquistados, a 

LIESA partiu então para investir na qualidade do 
espetáculo e na construção de seu patrimônio. Ail-
ton Guimarães Jorge inicia uma série de mandatos 
consecutivos mexendo no regulamento do desfi le. 
Entende que o artigo primeiro seria voltado para o 
respeito ao público. Apoiado pelo plenário fez com 
que o espetáculo tivesse hora para começar e para 
terminar; as agremiações que, por qualquer motivo, 
desrespeitassem seus limites de tempo, passaram a 
ser punidas. A pontualidade se esmerou a tal ponto 
que, atualmente, o desfi le é comparado ao GP de 
Fórmula Um: pode chover até canivete que vai ao ar 
para centenas de países no horário contratado .

O número de alegorias também foi limitado, 
fazendo com que as agremiações investissem mais 
recursos nas fantasias de suas comunidades. Surgi-
ram proibições de ordem moral, como a de homens 
na ala das baianas – em respeito às sambistas mais 
antigas da agremiação -; e de pessoas completamen-
te despidas – em respeito aos milhões de lares que 
recebem as imagens do desfi le pela TV.

Privatização que deu certo
Com os cinco por cento que arrecada dos con-

tratos em que representa as agremiações, a LIESA 
comprou a sua sede, no 18º andar do prédio situado 
na Av. Rio Branco nº 4, na Praça Mauá, Centro do 
Rio. Este patrimônio foi acrescido de mais dois an-
dares, o 19º e o 17º, nas administrações de Jorge Luiz 
Castanheira Alexandre e Luiz Pacheco Drumond, 
que também souberam dar continuidade à meta 
de aprimorar a qualidade artística do espetáculo 
– compromisso fi rmado em 1992, quando o econo-
mista Cesar Maia assumiu o seu primeiro mandato 
na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Na primeira visita de um candidato à Liga 
Independente, Cesar se comprometeu a privatizar 
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24.07.1984
Presidente
Secretário
Tesoureiro

08.04.1985
Presidente
Vice-presidente
Secretário
Tesoureiro

24.04.1987
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

12.04.1989
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

10.04.1991
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

08.06.1993
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

09.05.1995
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

07.05.1997
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

26.08.1998
Presidente

15.04.1999
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

26.04.2001
Presidente
Vice-Presidente

30.04.2003
Presidente
Vice-Presidente

(diretoria provisória)
Castor Gonçalves de Andrade Silva
Luiz Orlando Batista das Chagas
Irani Santos Ferreira

Aniz Abrahão David
Ailton Guimarães Jorge
Paulo Roberto de Andrade Silva
Luiz Pacheco Drumond

Ailton Guimarães Jorge
Paulo Roberto de Andrade Silva
Acyr Pereira Alves
Antonio Mair Villa-Forte

Ailton Guimarães Jorge
Paulo Roberto de Andrade Silva
Acyr Pereira Alves
Luiz Pacheco Drummond

Ailton Guimarães Jorge
Paulo Roberto de Andrade Silva
Acyr Pereira Alves
Luiz Pacheco Drumond

Paulo de Almeida
Acyr Pereira Alves
Paulo César Mangano Barreiros
José Fernando Horta de Souza Vieira

Jorge Luiz Castanheira Alexandre
Djalma Arruda
Sérgio Pires de Miranda
Valter Lopes de Carvalho

Djalma Arruda
Luiz Pacheco Drumond
Sérgio Pires de Miranda
Valter Lopes de Carvalho

Luiz Pacheco Drumond
* assume o cargo em função do falecimento do 
Sr. Djalma Arruda, ocorrido em 19.08.1998

Luiz Pacheco Drumond
Elmo José dos Santos
Odnir José do Nascìmento
Valter Lopes de Carvalho

Ailton Guimarães Jorge
Jorge Luiz Castanheira Alexandre

Ailton Guimarães Jorge
Jorge Luiz Castanheira Alexandre
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Galeria de Presidentes

1989, Maracanãzinho: Beth Andrade, 
Anísio e Paulinho na apuração

1992: Cesar Maia em sua primeira visita à LIESA

Castanheira e Dona Neuma

1987, Clube Guanabara: Guimarães 
assume o seu primeiro mandato

1992: Luiz Drumond, Miro Garcia e Anísio

1993: Djalma Santos, da Mangueira, 
e Miro, do Salgueiro 

1994, Sambódromo: Nana Caymmi, Gal 
e o Presidente Itamar Franco

1991, Samba de Primeira: Renato Lage, 
Lilian Rabelo, Castor de Andrade e Gaúcho 
festejam o bi da Mocidade

1997, Rio’s:
os presidentes das Escolas do Grupo Especial

20 anos de História





A partir do dia 4 de dezembro o Rio de Janeiro 
entrará, ofi cialmente, em ritmo de carnaval. Cabe-
rá à Beija-Flor de Nilópolis a responsabilidade de 
abrir e encerrar a temporada de ensaios técnicos das 
Escolas de Samba do Grupo Especial, no Sambó-
dromo, ultimando os preparativos para os desfi les 
dos dias 6 e 7 de fevereiro.

Empolgada com o sucesso dos ensaios do últi-
mo carnaval, a presidente da Riotur, Ana 

Maria Maia, garantiu que todos os 
setores de arquibancadas 

serão abertos ao 
público que 

Ensaio pra valer
Público assistirá de graça os preparativos do desfi le

assistirá, gratuitamente, a uma prévia do 
que acontecerá na Avenida. Informou 
que a empresa já montou um esquema 
de plantão dos prestadores de serviços 
públicos, possibilitando que os foliões 
tenham toda a segurança e conforto pa-
ra participar dessa grande festa popular. 
Camarotes e frisas, que estarão em fase 
de montagem e decoração, não serão 
disponibilizados.

Os ensaios acontecerão sempre às 
sextas-feiras, sábados e domingos, em 
horários que não atrapalhem o trânsito 
no Centro da cidade. Nas sextas, as ruas 
no entorno da Passarela do Samba serão 
interditadas a partir das 20 h; nos sába-
dos e domingos, a partir das 18 h. 

A coordenação dos ensaios técnicos 
fi cará a cargo do diretor de Carnaval da 
LIESA, Elmo José dos Santos. Segundo 
ele, os últimos ensaios registraram pú-
blico entre 30 e 40 mil pessoas aos sába-
dos e domingos. Destaca a seriedade com 
que as agremiações vêm encarando os 
preparativos: “As que são de outros mu-
nicípios, trazem mais de 40 ônibus lota-
dos de desfi lantes. Cada agremiação leva, 
em média, dois mil componentes para o 
ensaio, com as alas usando camisas dife-
rentes; as baianas, por exemplo, ensaiam 

com o aro da saia, treinando 
a distância entre uma e outra, 
para que todas possam evoluir 
bem” – comenta.

Elmo informa que qua-
se todos os ensaios já estão 
agendados e anuncia que a 
LIESA garantiu às Escolas um 
carro-de-som semelhante ao 
que será usado nos desfi les. O 
mesmo som servirá às estrelas 
da MPB que se apresentarem 
no Pagode da Marquês, encer-
rando os ensaios de domingo, 
a partir das 23 h. Adiantou 
que a Praça de Alimentação 
estará funcionando em todos 
os ensaios.

Confi ra, no quadro, a pro-
gramação das Escolas do Gru-
po Especial no Sambódromo.

Recesso: festas de fi m-de-ano

Recesso: pintura da pista

DIA
04/12/04
05/12/04
10/12/04
11/12/04
12/12/04
17/12/04
18/12/04
19/12/04
20/12/04 a 06/01/05
07/01/05
08/01/05
09/01/05
14/01/05
15/01/05
16/01/05
20/01/05
21/01/05
22/01/05
23/01/05
24/01/05 a 29/01/05
30/01/05

DIA DA SEMANA
Sábado
Domingo
Sexta-Feira
Sábado
Domingo
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Sexta-feira
Sábado
Domingo
Sexta-Feira
Sábado
Domingo
Quinta-Feira
Sexta-Feira
Sábado
Domingo

Domingo

16 às 18 h
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Império Serrano
–
–
–

–

18 às 19 h
–

Vila Isabel
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

19 às 20 h
                               Beija-Flor

Mangueira
–

Mocidade
–

Caprichosos
Unidos da Tijuca

–

Mocidade
–

Tradição
Mangueira

–
Viradouro

Unidos da Tijuca

20 às 21 h 21 às 23 h

Porto da Pedra
Vila Isabel
Tradição
Grande Rio
Imperatriz
Portela
Salgueiro

Império Serrano

Viradouro
Caprichosos
Porto da Pedra
Grande Rio

Imperatriz
Portela
Salgueiro

Testes de luz e som da Avenida: Beija-Flor

Vila Isabel
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Cidade do Samba, 
CEP 20220-290
Escolas do Grupo Especial já têm novo endereço

A Beija-Flor de Nilópolis ganhou um prêmio extra pela conquista do Carnaval 
2004, que lhe valeu o bicampeonato. Foi a primeira agremiação a escolher a sua nova 
unidade de produção na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, cuja inaugu-
ração está prevista para o fi nal de outubro, segundo o prefeito Cesar Maia.

O critério de escolha das novas fábricas de carnaval foi decidido em reunião 
plenária da LIESA, de acordo com a colocação das Escolas no último desfi le. 
Os dirigentes da Beija-Flor optaram pela unidade nº 11. Consideraram que, 
por fi car isolada das demais, essa fábrica proporcionaria maiores facilidades 
nas manobras de entrada e saída dos carros alegóricos. A segunda a escolher foi 
a vice-campeã Unidos da Tijuca, que fi cou com a nº 12; e, em seguida, foi a vez 
da terceira colocada, a Mangueira, que optou pela nº 13. 

A Vila Isabel, vencedora do Grupo de Acesso A, foi a única que não teve a chance 
de escolher, fi cando com a fábrica nº 3, que possui os mesmos padrões das demais, 
com 7.200 m2 de área construída - quase o dobro do espaço dos atuais barracões, 
instalados nos armazéns das Docas, no Cais do Porto. Na opinião do presidente 
Evandro Luís do Nascimento, a conquista representa “a segunda vitória da Vila 
em 2004”. 
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As fábricas de 
carnaval estão quase 
prontas, indicando um 
novo tempo para a 
comunidade da Gamboa
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 Haverá espaço suficiente para a 
construção dos carros alegóricos, com 
áreas de circulação entre eles, para me-
lhor deslocamento dos trabalhadores. 
Como a laje de cobertura fi ca a 12 m de 
altura, os carnavalescos poderão ver os 
carros em tamanho real e não mais des-
montados, pois não há limites de altura, 
como nos antigos galpões.

No interior de cada fábrica haverá 
um prédio administrativo de três anda-
res, equipado com elevadores (de carga e 
social). No térreo, funcionarão recepção, 
butique, almoxarifado, marcenaria, ser-
ralheria, ferramentaria, departamento 
de compras e ofi cinas. No segundo andar 
fi carão a cozinha, refeitório, vestiários 
e sanitários para o atendimento dos 

trabalhadores, que, durante o pique das 
atividades, podem chegar a mais de 300. 
No terceiro pavimento serão instalados 
os escritórios do presidente, diretor de 
carnaval, carnavalesco, a assessoria de 
imprensa e sala de reuniões, todos com 
vista para a parte interna da fábrica – de 
onde será acompanhada a montagem 
das alegorias. 

O segundo pavimento da fábrica, 
montado sobre uma laje de 3.000 m2, 
abrigará os ateliês de adereçaria, costu-
ra, chapelaria e sapataria, além 

dos departamentos de moldagem em fi -
bra de vidro, esculturas em isopor e em-
pastelação. Em cada fábrica haverá uma 
monovia – trilhos de aço suspensos, que 
permitirão o transporte de esculturas 
desde a ofi cina até os carros que 
irão abrigá-las.
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Carros serão construídos em tamanho natural

O distrito industrial do Carnaval

As novas unidades de 
produção possuem quase 
o dobro da área dos 
armazéns das Docas,
no Cais do Porto

1- Portela
2- Viradouro
3- Vila Isabel
4- Grande Rio
5- Tradição
6- Porto da Pedra
7- Império Serrano
8- Salgueiro
9- Caprichosos de Pilares
10- Mocidade
11- Beija-fl or
12- Unidos da Tijuca
13- Mangueira
14- Imperatriz Leopoldinense



Samba reencontra as origens nas velhas pedras do Cais
Quando os dirigentes da LIESA pro-

curavam um terreno na Zona Portuária 
do Rio para a construção da Cidade do 
Samba, não imaginavam que estavam 
empreendendo uma curiosa viagem ao 
passado. Como na trilogia “De volta para 
o futuro”, de Steven Spielberg, os projetos 
para o amanhã estavam entrelaçados com 
episódios que caíram no esquecimento.

Foi naquela região que se formaram 
as primeiras rodas de samba e capoeira 
do Rio de Janeiro. As terras hoje compre-
endidas pelos bairros da Gamboa, Saúde 
e Santo Cristo, e que em breve, formarão 
o novo pólo turístico da Cidade, abri-
gavam, no século XVIII, o mercado do 
Valongo. Seus resquícios ainda estão no 
alto da ladeira que recebe o mesmo no-
me, na rua Sacadura Cabral, próximo à 
Praça Mauá. Ali, os escravos trazidos da 
África eram recuperados da longa via-
gem, engordados e “maquiados”, para, 
posteriormente, serem vendidos. 

Outros escravos, já integrados ao tra-
balho da estiva, jogavam e cantavam nas 
pedras do cais durante os intervalos entre 
os navios que aportavam para deixar os 
seus carregamentos. A água do mar batia 
bem próximo de onde estão fi ncados os 
alicerces das futuras fábricas de carnaval.

“As pessoas honestas não se atreviam a 
chegar às janelas; as que eram inocentes ali 
aprendiam o que ignoravam e não deviam 
saber. Logo que desembarcavam, vinham 
para as ruas, cheios de infi nitas moléstias... 
e ali mesmo faziam tudo que a natureza lhes 
lembrava, não só causando o maior fétido... 
mas até sendo o espetáculo mais horroroso 
que se podia apresentar aos olhos.”

As “justifi cativas” fazem parte do 
relatório do Marquês do Lavradio, 
retratando o que o colonizador já não 
suportava mais ver no porto da Praça 
Quinze, onde milhões de cativos desem-
barcaram entre 1500 e 1850. Até 1800, a 
Cidade recebia uma média de 10 a 12 mil 
escravos por ano. Depois da descoberta 
do ouro e diamantes nas Minas Gerais, 
esse número cresceu assustadoramente, 
pois, somente entre 1800 e 1850, foram 
desembarcados mais de um milhão de 
africanos. O Rio concentrou, no século 
XIX, a maior população urbana de es-
cravos existente no mundo desde o fi nal 
do Império Romano.

Por esse motivo, Lavradio resolveu 
transferir, em 1770, o mercado de escravos 
para o Valongo, região que, na época, era 
ocupada por chácaras e hortas. A mudança 

estimulou uma série de atividades, com a 
criação de armazéns, trapiches e manufa-
turas. As chácaras foram loteadas, os pân-
tanos aterrados e  abertas diversas ruas.

A transferência do mercado de escra-
vos para o Valongo, implicou também na 
mudança do cemitério dos pretos novos 
do Largo de Santa Rita para o Caminho 
da Gamboa. Recentemente, ossadas 
foram encontradas em antigos casarões 
da rua Pedro Ernesto, nas proximidades 
do Jornal do Commercio, indicando que 
muitos dos africanos trazidos para o 
Brasil já chegavam mortos ou morriam 
dias depois do desembarque.

As diversas obras de aterro para a 
construção do Cais do Porto alteraram o 
traçado daquela parte do litoral carioca. 
Atrás da atual Praça Mauá, por exemplo, 
fi ca a Pedra do Sal, onde escravos escul-
piram degraus para transportar sacas de 
sal que seguiam para a Europa. Por ali 
também passaram os ranchos de mestre 
Hilário Jovino e os cordões de foliões, 
que desaguavam na pequena África de 
Tia Ciata, a Praça Onze. Já no início do 
século XX, na Pedra do Sal, herdando 
uma velha tradição, Donga, João da 
Baiana e outros precursores do samba 
se reuniam para cantar e dançar.
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Nas rochas que cercam o antigo Valongo, as mercas do tempo em que a dor e a alegria foram documentadas por Debret





Em recente passagem pela Saúde, o 
prefeito Cesar Maia resolveu fazer uma 
visita a Maria das Dores Rodrigues, 84 
anos, Dodô, a primeira porta-bandeira 
da Portela. Ficou impressionado com o 
acervo que a sambista guardava em ca-
sa: uma infi nidade de recortes de jor-
nais, fotografi as, troféus, faixas, e uma 
coleção de bandeiras da Águia, entre 
elas a de 1935, o primeiro campeonato 
da história portelense.

Imaginou quantos pequenos museus 
– como o de Dodô – existem espalha-
dos pelos morros e subúrbios do Rio, 
em residências humildes, onde mora 
a verdadeira história do carnaval. São 
acervos que, se reunidos e enriquecidos 
com fantasias e carros alegóricos que 
marcaram época nos desfi les das Esco-
las de Samba, materializarão um antigo 
sonho do prefeito e dos sambistas: o 
Museu do Carnaval.

Ao inaugurar, no dia 4 de agosto, 
o Centro de Memória do Carnaval, na 
Praça Mauá, César Maia anunciou: “A 
Liga Independente deu, hoje, o primei-
ro passo para a criação do Museu. Cabe, 
agora, a Prefeitura se empenhar para 
adquirir um galpão e concretizar este 
ideal. De preferência, nas proximidades 
da Cidade do Samba” – enfatizou.

LIESA inaugura no coração 
do Rio o primeiro núcleo 

de estudos da maior festa 
popular brasileira
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Um presente para os  
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O prefeito Cesar Maia parabenizou a iniciativa da LIE-
SA ao construir o Centro de Memória, situado no segundo 
andar do nº 4 da Av. Rio Branco, no Centro, fez projeções 
para um futuro próximo. Afi rmou que o novo centro de 
estudos e pesquisas da maior festa popular brasileira –já 
aberto ao público – ajudará a fi rmar a imagem do Rio de Ja-
neiro como um dos principais centros culturais do país. 

O presidente da LIESA, Ailton Guimarães Jorge, expli-
cou que a inauguração do Centro de Memória do Carnaval 
foi a forma que a entidade escolheu para comemorar o seu 
20º aniversário. “A festa mais importante do país não tinha 
memória. Agora, já podemos receber estudantes, profes-
sores, pesquisadores e visitantes que queiram conhecer 
profundamente a importância do carnaval na formação 
cultural de nosso povo. E ver de perto como esse trabalho 
é feito com seriedade”- destacou.

Bancos de dados
O Centro de Memória do Carnaval é dirigido pelo 

pesquisador e diretor cultural da LIESA, Hiram Araújo. 
Entre os milhares de itens que poderão ser pesquisados 
pelo público, ele destaca os que compõem o antigo acervo 
do pesquisador Amauri Jório, registrando em textos, fotos, 
recortes e gravações o nascedouro das Escolas de Samba.

Outro destaque é o acervo do Museu do Carnaval, 
que funcionava na Passarela do Samba, e foi cedido pela 
Prefeitura do Rio.

Entre mais de 20 mil arquivos digitalizados, documen-
tando as diversas manifestações carnavalescas, a Diretoria 
Cultural da LIESA está montando um Banco de Enredos, que 
possui mais de 230 argumentos catalogados, e outro de sam-
bas-enredos, com mais de mil letras e centenas de gravações. 
O Centro reúne também material impresso, fotografi as, fi tas 
de áudio e VHS, CDs e DVDs sobre as Escolas de Samba.

Cesar Maia navegou no banco de dados do Centro de Memória do Carnaval



• Históricos 
• Bandeiras 
• Livretos de enredos
• Depoimentos diversos em fi tas cassete
• Camisas LIESA de 1987 a 2004
• Mapas de Notas – de 1968 a 2004 

(Grupo Especial) e dos desfi les dos Grupos de Acesso
• Pastas dos Julgadores
• Cadernos de julgamento – justifi cativas (de 1996 a 2004)
• Manual do Julgador (Grupos Especial e de Acesso)
• Ordem dos desfi les
• Regulamentos dos Desfi les – LIESA  e Grupos de Acesso
• Regulamentos diversos – Riotur e Associação das Escolas de 

Samba
• Passarela do Samba (textos e fotos)
• Personalidades 
• Escolas de Samba de diversos países (publicações)

Relíquias
da Folia

 O Centro de Memória funciona de segunda a sexta-feira, das 
14 às 18 horas, no segundo andar do mesmo prédio da sede 
da LIESA, na Av. Rio Branco nº 4, junto à Praça Mauá. Visitas 
para pesquisas de grupos de trabalho devem ser agendadas com 
antecedência pelo telefone (0xx21) 2253-7676 ou pelo e-mail 
cultural@liesa.com.br . Nenhum material que integra o acervo 
poderá ser levado para consulta.

ACERVO DIGITAL 
Mais de 20 mil arquivos sobre Escolas de Samba e Manifestações Carnavalescas

• Banco de Imagens
• Discoteca de Sambas-Enredos
• Mais de mil letras de sambas-enredos do Rio e São Paulo, catalogados desde 1930
• Banco de Enredos
• Bateria – Sons dos instrumentos
• Textos diversos

• Jornais – recortes diversos de 1970 a 2004
• Revistas

Abre-Alas / Ensaio Geral / Liesa News / Rio, Samba e Carnaval / 
Manchete / O Cruzeiro / Fatos & Fotos de Escolas de Samba (diversas)

• Vídeos 
Desfi les LIESA / Reportagens diversas / Noticiário de Telejornais /

MANIFESTAÇÕES CARNAVALESCAS
• Ranchos
• Grandes Sociedades
• Entrudo
• Zé Pereira
• Banhos-de-mar a fantasia
• Rei Momo
• Carnaval de Rua – Blocos
• Frevos
• Coretos
• Concursos de fantasias
• Bandas carnavalescas
• Biblioteca com mais de 40 títulos

ACERVO MATERIAL 
 Impressos, fotos, fi tas de áudio e VHS, CDs e DVDs

ESCOLAS DE SAMBA 

Acadêmicos do Samba

Gargalhada, 
a história do 
samba no pé
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LIESA NEWS
Gostaria de parabenizá-los pelas revistas 
ENSAIO GERAL e LIESA NEWS. São de óti-
ma qualidade e recheadas de informações, 
dirigidas especialmente a quem é apaixo-
nado por escola de samba. Queria sugerir 
que o nome da revista LIESA NEWS fosse 
mudado. Peraí, estamos no Brasil e falando 
sobre carnaval. Que tal Novidades da Liesa? 
Qualquer coisa, menos esse americanismo 
em nossa língua.
Alex Lima, por e-mail

NR – O principal objetivo da revista LIESA 
NEWS é fazer com que o turista estrangeiro 
participe do espetáculo, entendendo a pro-
posta de cada Escola de Samba. Por isso todos 
os textos são traduzidos para o inglês. Aliás, 
atendendo sugestão do prefeito Cesar Maia, 
a próxima edição de LIESA NEWS será ainda 
mais didática e terá um novo formato, como se 
fosse um libreto, servindo como um programa 
da ópera brasileira.

DE LISBOA
Olá, sou de Portugal e gostaria de saber 
como arranjar a vossa revista cá em Lisboa. 
Com os melhores cumprimentos,
Luís Rodrigues, por e-mail

NR – Basta enviar o seu endereço para o Cen-
tro de Processamentos de Dados da LIESA: 
cpdliesa@liesa.com.br .

DE FLORIANÓPOLIS
Primeiramente, quero agradecer-lhes pelo 
excelente material de divulgação da revista 
ENSAIO GERAL. Recebi uma de presente de 
um cliente (edição nº 11, setembro de 2003). 
Lendo a revista, fi quei entusiasmado com a 
Cidade do Samba e já estou planejando uma 
visita para conhecê-la, quando ela for inaugu-
rada. De vez em quando faço uma visita aos 

Ensaio Geral 1340

sites LIESANET e das Escolas de Samba para 
fi car atualizado sobre o Carnaval Carioca.
Marcos Filipi Inácio da Silva
Estreito
Florianópolis, SC

DE CURITIBA
Tenho 14 anos e sou apaixonado pelo Car-
naval Carioca. Torço pela Viradouro. Em 
2002, tive a oportunidade de ver os desfi les 
de perto e me encantei mais ainda pela Es-
cola de Niterói. Foi nessa oportunidade que 
conheci a ENSAIO GERAL. Adorei a revista, 
pois aqui no Paraná não conseguimos infor-
mações sobre as Escolas de Samba. Agora, 
fi co ansioso para ler o informativo. Como 
fazer para recebê-lo?
Luís Fellype de Araújo
Vila Fanny
Curitiba, PR

PESQUISA
Sou estudante de Arquitetura da UFRJ. 
Estive navegando no site LIESANET onde 
encontrei o informativo ENSAIO GERAL. 
Desenvolvo meu trabalho final sobre o 
tema “Museu do Carnaval” e, agora, busco 
informações sobre o dimensionamento dos 
carros alegóricos. Vocês possuem dados que 
possam me ajudar?
Luciane Moutinho, por e-mail

NR – Seu pedido chegou em boa hora, 
Luciane. Como 
você viu na ma-
téria das pági-
nas anteriores, 
a LIESA acaba 
de inaugurar o 
Centro de Memória 
do Carnaval. Telefone 
para 2253-7676 ou 
envie e-mail para 

cultural@liesa.com.br e agende uma visita 
para fazer a sua pesquisa.

CAPIXABA
Gostaria de receber os exemplares desta ex-
celente ENSAIO GERAL, que será de grande 
valia para nós, capixabas, que pretendemos 
elevar o grau de profi ssionalismo nas nossas 
Escolas de Samba. Procuramos sempre nos 
espelhar no trabalho da LIESA para obter um 
resultado de qualidade. 
Athanazio Pereira dos Santos, primeiro 
secretário do GRES Pega no Samba, por 
e-mail

NR – A LIESA agradece os elogios e informa que 
a solicitação deve ser encaminhada através do 
e-mail cpdliesa@liesa.com.br .

REVISTAS
Também registramos pedidos de envio de 
exemplares de ENSAIO GERAL encami-
nhados por Washington L. F. Gomes (Jar-
dim Carioca, Campos, RJ), Geraldino José 
de Souza (Jordão, Recife, PE), Francisco 
Adailton da Silveira (Alecrim, Natal, RN), 
Luana Aparecida Machado (Campinas, SP), 
José Luiz Athanazio (Porto Alegre, RS), Ro-
berto Carlos de Souza Ferreira (Bangu, Rio 
de Janeiro, RJ) e Renata Ferreira Wanderley 
(Bangu, Rio de
Janeiro, RJ).

SE LIGA NA LIGA
Correspondências devem ser enviadas a ENSAIO GERAL, seção Se liga na Liga: Av. Rio Branco, 4 – 17º e 18º 
andares – centro, Rio de Janeiro, RJ – 20090-000 – Fax (21) 2253-7409 – E-mail para o editor:
editor@iriseditora.com.br

A Cidade do Samba começa a atrair turistas antes 
de ser inaugurada



41Ensaio Geral 13

ABA CUMBUM
QUADRAS VÃO LOTAR EM OUTUBRO

Os sambas que animarão os desfi les do Grupo Es-
pecial serão conhecidos em outubro, quando 13 das 
14 agremiações estarão realizando as fi nais das dis-
putas de sambas-enredos. A primeira decisão acon-
tecerá na noite do dia 1º, na quadra da Tradição; Im-
pério Serrano e Unidos da Tijuca encerrarão o ciclo, 
no dia 18. A Porto da Pedra reeditará o enredo Festa 
Profana, da União da Ilha, e levará para a Avenida o 
samba assinado por Franco, J. Brito e Bujão, sucesso 
no Carnaval de 1989. Segundo o diretor da Grava-
Samba, Zacarias Siqueira de Oliveira, a previsão é de 
que o CD do Grupo Especial para o Carnaval 2005 
chegue às lojas na segunda quinzena de novembro. 
Veja, no quadro, o calendário das fi nalíssimas.

VILA DE CASA NOVA
Antes mesmo de dar início aos trabalhos de barracão, a Vila 

investiu R$ 500 mil nas instalações de sua nova quadra, no Boule-
vard 28 de Setembro, 382, em Vila Isabel. A quadra é toda coberta 

e tem capacidade para 
seis mil pessoas. Foram 
construídos 32 cama-
rotes em estruturas 
tubulares, que se mis-
turam a plataformas 
metálicas e pedaços de 
cascos de navio – fa-
zendo a ambientação 
do enredo, que fala so-
bre a indústria naval. 

SAMBA É CAPA DA NEWSWEEK
O samba foi matéria de capa da edição internacio-

nal da revista norte-americana Newsweek, que cir-
culou na primeira semana de agosto com quase um 
milhão de exemplares em toda a Europa e centenas 
de países da Ásia, África, Oceania e América Latina. 
A reportagem aborda a simpatia que a cultura brasi-
leira vem conquistando nos quatro cantos do mundo, 
principalmente por causa das Escolas de Samba – que 
são copiadas até nos países asiáticos -, do futebol, da capoeira e da caipirinha. 
O prefeito Cesar Maia fez questão de agradecer às agremiações, que, mais 
uma vez, honraram a imagem do Rio de Janeiro no exterior.

ESCOLAS
Tradição
Mangueira
Vila Isabel
Beija-Flor
Grande Rio
Portela
Salgueiro
Caprichosos 
Viradouro
Imperatriz 
Mocidade 
Império Serrano
Unidos da Tijuca

DATAS
Sexta-Feira, 01/10/2004
Sábado, 09/10/2004

Quinta-Feira, 14/10/2004
Sexta-Feira, 15/10/2004

Sábado, 16/10/2004

Domingo, 17/10/2004

Segunda-Feira, 18/10/2004

• As estrelas con-
tinuam mudando 
de lugar no céu do 
samba. Mocidade 
e Portela elegeram 
novos presiden-
tes : Paulo Vianna 
e Nilo Figueiredo, 
respectivamente.

• Três agremiações nomearam novos diretores de 
carnaval : Pedro Paulo Martins (Paulinho do Ouro), 
na Mocidade; Ricardo Fernandes ; na Porto da Pedra e 
Wilson Vieira Alves (Moisés), na Vila Isabel.

• Novidades também entre os carnavalescos. João-
sinho Trinta foi para a Vila Isabel; Paulo Menezes é o 
novo artista da Mocidade; na Grande Rio, Roberto 
Szaniecki e Lílian Rabelo assumiram o barracão; Ma-

Paulo Vianna e Nilo Figueiredo

Na fachada da quadra, pedaços de cascos de navios

rio Borrielo foi contratado pela Tradição; Amarildo e 
Orlando Júnior foram para a Portela.

• Quatro agremiações já anunciaram que levarão 
novos intérpretes para a Avenida: a Tradição terá 
Wander Timbalada ; a Porto da Pedra, Luizinho An-
danças ; a Portela, Bruno Ribas ; e a Mocidade, Roger. A 
Caprichosos ainda não tem um substituto para ocupar 
o lugar de Jackson Martins.

• Duas baterias estarão sob novo comando: Marçal-
zinho assume a batuta na Portela, e Bira, na Mocidade 
Independente. Adriana Peret é a nova rainha de bate-
ria da Vila Isabel.

• A Mocidade também anunciou o seu novo casal de mes-
tre-sala e porta-bandeira: Rogério está de volta para dan-
çar com Priscila, ex-Rocinha. Bira, ex-primeiro repique 
da bateria, é o novo mestre-sala da Unidos da Tijuca.

TI








