GRES ACADÊMICOS DO SALGUEIRO

Samba-Enredo
Compositores: Marcelo Motta,
Fred Camacho, Guinga do
Salgueiro, Getúlio Coelho,
Ricardo Neves e Francisco
Aquino

Fundação: 05 de março de 1953

Escola-madrinha: Mangueira

Cores: vermelho e branco

Símbolo: instrumentos de percussão

Filiação: LIESA (Grupo Especial)

Padroeiro: O orixá Xangô
Bases: Os bairros da grande Tijuca e o
morro do Salgueiro

Quadra de ensaios: Rua Silva Teles, 104 Andaraí

Site: www.salgueiro.com.br

Títulos:1960, 1963, 1965, 1969, 1971, 1974,
1975, 1993 e 2009

Presidente: Regina Celi
Carnavalescos: Renato Lage e Márcia
Lage
Intérpretes: Serginho do Porto, Leonardo
Bessa e Xande de Pilares
Mestre de bateria: Marcão
Rainha de bateria: Viviane Araújo
Mestre Sala e Porta-Bandeira: Sidcley e
Marcella Alves
Comissão de Frente: Hélio Bejani
Ordem do desfile: 5ª de domingo

A Frustação por conta
da derrota do malandro
batuqueiro no carnaval
2016 ainda não foi
digerida
pelos
componentes
da
vermelho-e-branco da
Tijuca, que apostou em
mais um enredo que faz
referência à disputa do
Grupo Especial. As
expectativas, esse ano,
não são as mesmas,
mas isso pode ser
positivo
para
o
Salgueiro, que sempre
comete erros quando os
holofotes estão diante
de si.
PALPITE:
Pode
surpreender

Vou embarcar em ilusões
À loucura me entregar
P aze … p aze
Sou poeta delirante, o amante
Na profana liberdade
Devoto da infernal felicidade
Quero o gostoso veneno do
beijo
Saciar o meu desejo
Me embriagar
Nos braços da folia me jogar
Vou me perder pra te
encontrar
Enlouquecer, morrer de amar!
(bis)
Pra que juízo, amor? A noite é
ossa…
Do jeito que o pecado gosta!
Sinto minh'alma se purificar
Vislu
a…
O paraíso, no firmamento
T s o sag ados tale tos
V , estão volta do as flo es…
Lá, onde ressoam tambores
Toca batuqueiro, dobre o rum
Aos p ese tes de O u …
Gira baiana e faz do céu um
terreiro
Tinge essa avenida de
vermelho
É nossa missão, carnavalizar a
vida
Que é feita pra sambar!
Dessa paixão que encanta o
mundo inteiro
S e te de ue
Salguei o…
S e te de ue
Salguei o…

