
 

 O berço do samba está em festa! 

Depois de oito anos, a Estácio de 

Sá, reconhecida pelo IPHAN como 

primeira escola de samba do 

Brasil, está de volta ao desfile 

principal, do qual se sagrou 

campeã no mágico ano de 1992, 

quando contava com 

personalidades do porte de Acyr 

Pereira Alves, Dominguinhos do 

Estácio, Mestre Ciça e Selminha 

Sorriso, dentre outras. Destas, 

apenas o velho Domingos 

encontra-se na escola, após passar 

por diversas co-irmãs. Domingos 

irá dividir o microfone principal 

com Wander Pires, outro cigano, 

repetindo a parceria na Imperatriz 

em 2013. A saída do intérprete 

Leandro Santos foi polemica, mas 

o clima na escola é excelente, 

além de chegarem boas notícias 

da Cidade do Samba. Fala-se 

inclusive em desfile das campeãs, 

mas o histórico dos jurados com 

as escolas que sobem (dentre elas, 

a própria Estácio em 2007), 

recomenda prudência.  

GRES ESTÁCIO DE SÁ 

 

Fundação: 17 de agosto de 1927 

Escola-madrinha: não tem 

Cores: vermelho e branco 

Símbolo: leão 

Filiação: LIESA (Grupo Especial) 

Padroeiro: São Cosme e São Damião 

Bases: O complexo de São Carlos, no 

Estácio, e os bairros de Fátima, Santo 

Cristo, Castelo, Gamboa, Central, Lapa, 

Santa Tereza, Caju e Cidade Nova 

Quadra de ensaios: Av. Salvador de Sá, 

206 - Cidade Nova 

Site: www.gresestaciodesa.com.br 

Títulos: 1992 (Grupo Especial), 2005 

(Grupo B), 2006 e 2015 (Grupo A) 

 

 

Presidente: Leziário Nascimento 

Carnavalescos: Chico Spinoza, Amauri 

Santos e Tarcísio Zanon 

Intérpretes: Dominguinhos do Estácio e 

Wander Pires 

Mestre de bateria: Chuvisco 

Rainha de bateria: Luana Bandeira 

Mestre Sala e Porta-Bandeira: Alcione 

Carvalho e Marcinho Souza 

Comissão de Frente: Márcio Moura 

Ordem do desfile: 1ª de Domingo 

Samba-Enredo 

Autor(es)  
Edson Marinho, Adilson Alves, 
Jorge Xavier, André Felix, JB e 
Salviano  

A pé eu vou 
Empunhando a lança 
do santo guerreiro 
Sou eu mais um filho de Jorge 
Nesta legião herdeiro fiel 
Vou seguir na missão 
Na Capadócia nasceu, o 
menino lutou 
Enfrentou desatino do 
imperador 
O ser amado admirado 
Invencível defensor 
 
Estou vestindo com as armas 
de Jorge 
Meus inimigos não vão me 
alcançar 
Tu és bondade pelo mundo 
inteiro 
Santo padroeiro igual não há 
 
Rogar seus milagres em 
devoção 
Fazer a criança virar um leão 
em proteção, orai ao glorioso 
Pai 
Mesmo da lua por nós olhai 
Amanheceu a alvorada 
anuncia 
Divina alteza senhor da 
cavalaria 
Prepare o feijão, ê baiana, 
põe tempero 
Dá no couro batuqueiro 
Pra minha Estácio de Sá 
Fazer da avenida seu altar 
 
Sou teu fiel seguidor, meu 
cavaleiro 
Por dia mato um dragão, sou 
brasileiro 
Estácio veste seu manto 
carregado de axé 
Salve Jorge, guerreiro na fé 

 
PALPITE: 

BRIGA PRA 

PERMANECER 

http://letras.mus.br/sambas/

