
ENTIDADES 
CARNAVALESCAS

ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL



ACADEMIA DO SAMBA
Fundação: 
03 de fevereiro de 1949 

Cores: 
Azul e Branco

Tema Enredo 2019:

DO PASSADO GERMINA A SEMENTE DO FUTURO.
ACADEMIA DO SAMBA 70 ANOS DE GLÓRIA E PAIXÃO, RESPEITE A CARTOLA DO 
MEU PAVILHÃO!

Compositores:  Jackson Fernandes, Igor Fernandes, Jota Junior, Christian Ribeiro

Hoje seu goulart vem contar, se reinventar
De azul e branco vou pintar essa avenida
Academia do samba, celeiro de bamba, 
Astro desta festa popular
Virou verso e prosa no banco da praça, 
Deixando um legado de amor
Um azul tão bonito, num céu infinito, 
Se joga nesse mar de amor

A cartola tá aí, pedindo bis
Alegrando a massa inteira
Setenta não é sete, 
Respeita a nossa história
Setenta anos de glória

Quem é você, quem é você, 
Quem é você mascarado eu preciso saber
Baluartes que marcaram a história, 
E até hoje estão guardados na memória
É nesse embalo que eu vou, 
Nessa onda de amor, de felicidade
Respeite o meu pavilhão, a celebração da comunidade
Somos fiel resistência, um canto forte que ecoou
O passado dá força pro presente, academia eu sou

Pulsa o tambor da minha bateria, 
Canta forte solta o grito, é de arrepiar
É coisa de pele, é religião, 
Solta o grito da garganta, alô nação



ESCOLA DE SAMBA 
GENERAL TELLES
Fundação: 
08 de novembro de 1950

Cores: 
Vermelho e branco

Tema Enredo 2019:

“Façam suas apostas, a sorte foi lançada”

Autores: Robson Carioca, Day, Wagner Lopes, Geninho, Fabio do Cavaco

Vem abrir as portas do cassino,
Com vontade de ganhar!
Gira a roleta a noite inteira
Vai dar vermelho e branco sem parar
No jogo da vida ter paciência pra apostar
Ergo a cabeça peço aos céus,
Ajuda divina para desvendar
Viajar no tempo...
Com equilíbrio conter as emoções,
Na hora de tomar as decisões

Balança, mas não caio
Sou do baralho, quebra-cabeça é minha sina
De pedra em pedra, chegou a vez
No tabuleiro sou peão e sou o rei

Vencer limitações, loucura é diversão
Extravasar a tensão, brincar com emoção
Viver intensamente, sem ser inconsequente
É o caminho da felicidade
Olhe a charada vamos decifrar
Movidos pela competição, a força da união
Reflete na alma
E hoje de mãos dadas, vou pra tudo ou nada
A sorte é meu par

Vou virar o jogo, nessa avenida
Com xeque-mate deixo as outras sem saída
Estou em festa no tarô vi o amanhã
A Telles gritando é campeã



ESCOLA DE SAMBA 
UNIDOS DO FRAGATA
Fundação: 
1991

Cores: 
Amarelo e Branco

Tema Enredo 2019:

"Somos ratos, morcegos e baratas, e esta noite a cidade é nossa! Um sonho de uma 
sombra."

Compositores: Jota Júnior  e Jefinho do Cavaco

Respeite meu pavilhão é ouro e prata
Bato no peito sou unidos do fragata
Contra o preconceito sem discriminação
Numa só voz num só coração

Navega fragata num mar de vitórias
Tantas glórias a eternizar
Sou o samba sou a voz da igualdade
O meu grito é por justiça e liberdade
Quero cantar uma história vou contar
Eu sou tua sombra e não vim te assustar
Sou filha do sol noite em apogeu
Seres que habitam a cidade no breu
Ratos e baratas, morcegos enfim
Repudiados pela civilização
Ignorados pelos nossos cidadãos

Do lixo a nobreza
Do luxo a pobreza
O homem não sabe viver
Por ego, ganancia e poder
O preconceito esta nos olhos de quem vê

Vamos à luta meu povo sofrido
Guerreiros combatentes da escravidão
Teu arco-íris tem um brilho mais bonito
Respeito a tua posição
Crenças e raças unidos iremos
Na luta por nossos direitos
Resistir é preciso o povo se abraça
Avante fragata



ENTIDADES 
CARNAVALESCAS

ESCOLAS DE SAMBA MIRINS



Tema Enredo 2019:

DO PASSADO GERMINA A SEMENTE DO FUTURO.
ACADEMIA DO SAMBA 70 ANOS DE GLÓRIA E PAIXÃO, RESPEITE A CARTOLA DO 
MEU PAVILHÃO!

Compositores:  Jackson Fernandes, Igor Fernandes, Jota Junior, Christian Ribeiro

Hoje seu goulart vem contar, se reinventar
De azul e branco vou pintar essa avenida
Academia do samba, celeiro de bamba, 
Astro desta festa popular
Virou verso e prosa no banco da praça, 
Deixando um legado de amor
Um azul tão bonito, num céu infinito, 
Se joga nesse mar de amor

A cartola tá aí, pedindo bis
Alegrando a massa inteira
Setenta não é sete, 
Respeita a nossa história
Setenta anos de glória

Quem é você, quem é você, 
Quem é você mascarado eu preciso saber
Baluartes que marcaram a história, 
E até hoje estão guardados na memória
É nesse embalo que eu vou, 
Nessa onda de amor, de felicidade
Respeite o meu pavilhão, a celebração da comunidade
Somos fiel resistência, um canto forte que ecoou
O passado dá força pro presente, academia eu sou

Pulsa o tambor da minha bateria, 
Canta forte solta o grito, é de arrepiar
É coisa de pele, é religião, 
Solta o grito da garganta, alô nação

ESCOLA DE SAMBA 
MIRIM ÁGUIA DE OURO
Fundação: 
16 de março de 1981

Cores: 
Preto, branco e ouro

Tema:
África. Terra mãe e o negro original.

Sinopse:
Vamos mostrar uma África de raiz. Antes da invasão e exploração. Uma África guerrei-
ra, com força e riqueza

Samba Enredo:
Sou filho da África.



Tema Enredo 2019:

“Façam suas apostas, a sorte foi lançada”

Autores: Robson Carioca, Day, Wagner Lopes, Geninho, Fabio do Cavaco

Vem abrir as portas do cassino,
Com vontade de ganhar!
Gira a roleta a noite inteira
Vai dar vermelho e branco sem parar
No jogo da vida ter paciência pra apostar
Ergo a cabeça peço aos céus,
Ajuda divina para desvendar
Viajar no tempo...
Com equilíbrio conter as emoções,
Na hora de tomar as decisões

Balança, mas não caio
Sou do baralho, quebra-cabeça é minha sina
De pedra em pedra, chegou a vez
No tabuleiro sou peão e sou o rei

Vencer limitações, loucura é diversão
Extravasar a tensão, brincar com emoção
Viver intensamente, sem ser inconsequente
É o caminho da felicidade
Olhe a charada vamos decifrar
Movidos pela competição, a força da união
Reflete na alma
E hoje de mãos dadas, vou pra tudo ou nada
A sorte é meu par

Vou virar o jogo, nessa avenida
Com xeque-mate deixo as outras sem saída
Estou em festa no tarô vi o amanhã
A Telles gritando é campeã

ESCOLA DE SAMBA 
MIRIM ANJOS DO LAR
Fundação: 
09 de abril de 2013

Cores: 
Azul e Rosa

Tema Enredo 2019:
Quero ser seu amigo, por favor, cativa-me!”

Sinopse do Tema:
Nestes tempos atribulados, determinados pelo ódio e a intolerância, somente dois 
sentimentos são capazes de processar uma transformação total nesta maneira de 
viver. O Amor e a Amizade carregam a benfazeja paz dos que se unem, seja em qual 
área de relacionamento. Uma palavra apenas transmite toda a carga desses sentimen-
tos: Cativa-me ...



Tema Enredo 2019:

"Somos ratos, morcegos e baratas, e esta noite a cidade é nossa! Um sonho de uma 
sombra."

Compositores: Jota Júnior  e Jefinho do Cavaco

Respeite meu pavilhão é ouro e prata
Bato no peito sou unidos do fragata
Contra o preconceito sem discriminação
Numa só voz num só coração

Navega fragata num mar de vitórias
Tantas glórias a eternizar
Sou o samba sou a voz da igualdade
O meu grito é por justiça e liberdade
Quero cantar uma história vou contar
Eu sou tua sombra e não vim te assustar
Sou filha do sol noite em apogeu
Seres que habitam a cidade no breu
Ratos e baratas, morcegos enfim
Repudiados pela civilização
Ignorados pelos nossos cidadãos

Do lixo a nobreza
Do luxo a pobreza
O homem não sabe viver
Por ego, ganancia e poder
O preconceito esta nos olhos de quem vê

Vamos à luta meu povo sofrido
Guerreiros combatentes da escravidão
Teu arco-íris tem um brilho mais bonito
Respeito a tua posição
Crenças e raças unidos iremos
Na luta por nossos direitos
Resistir é preciso o povo se abraça
Avante fragata

ESCOLA DE SAMBA 
MIRIM DO MICKEY
Fundação: 
25 de novembro de 1969

Cores: 
Vermelho, Amarelo e Branco

Tema Enredo 2019:

“Pelos contos de uma Griô vi páginas coloridas com a Negra cor da minha vida.”

Autoria: Daiane Mollet e Gisele Rodrigues

CANTO COM DEVOÇÃO AO MEU PAVILHÃO
MICKEY ÉS MINHA PAIXÃO
FOLHANDO PÁGINAS COLORIDAS
COM A NEGRA COR DA MINHA VIDA

Vou ouvir estórias fascinantes
De literatura infanto-juvenil
Personagens que representam a história
E a cultura negra no Brasil
Uma Mestra Griô nesse livro vem nos empoderar
Com o canto, a dança, a dramaturgia exaltando a negritude na avenida

Menina bonita do laço de fita
A princesa violeta,
O Cabelo de lelê
O livro Chico Juba, contos pra ler e aprender

SALUBA NANÃ EYEO OIA
VEM NOS ABENÇOA
KOUMBA E O TAMBOR DIAMBÊ
O SHOW DA BATERIA VAI ESTREMECER

Contos que me fazem sonhar
Histórias cheias de amor
Os livros nos trazem valor
Os livros para enaltecer heranças culturais as raízes ancestrais
Ler, entender, aprender e saber esse é o nosso dever



ESCOLA DE SAMBA 
MIRIM PICA-PAU
Fundação: 
12 de março de 2009

Cores: 
Amarelo, vermelho e azul

Tema Enredo 2019:

PICA PAU viaja por sonhos e magias das belezas do mundo infantil.



Tema:
África. Terra mãe e o negro original.

Sinopse:
Vamos mostrar uma África de raiz. Antes da invasão e exploração. Uma África guerrei-
ra, com força e riqueza

Samba Enredo:
Sou filho da África.

ESCOLA DE SAMBA 
MIRIM RAMIRINHO
Fundação: 
09 de março de 1983

Cores: 
Verde e Rosa

Samba Enredo:

"Hoje eu sou o Astro Hoje o Astro sou eu ".
Compositores: Erasmo Oliveira Paulinho Conceição e William Pinheiro

Harmonia Musical: Erasmo Oliveira, Paulinho Conceição ,Willian Pinheiro, Fagner Feijó, 
Fernando Pate, Shasha, Charles Chavinho, Eliezer Lemos, Marcelo Pires,

"Hoje eu sou o Astro Hoje o Astro sou eu "
Prepare-se o seu coração Que a minha emoção vai ti contagiar
Minha verde e rosa ti convida a viajar....
BIS..
Em um sonho muito louco
De tudo um pouco a menina imaginou
Sonhou que era estrela de cinema e na música brilhou se encantou...
Se encantou..
Vem no passo do Bilie Jean que eu quero ver
Eu curto Elvis a Madona e a Beyoncé..
A noite cai as luzes se acendem
Os anjos abrem os portais da imaginação
Carmem Miranda com seu lindo requebrado
Mostrando o que a baiana tem
Bailando no mesmo Compasso
Hoje eu sou o Astro hoje o Astro sou eu
Assim.....
Nesse mundo sou criança
No meu peito a esperança da Vitória alcançar
Aírton Senna um campeão mundial
Iluminada pela lua de cristal
Surge a Rainha em uma nave espacial
Ilari ilari..ê o o o
Alô alô Teresinha a Ramirinho chegou
Velho Guerreiro sensacional
Roda e avisa o comercial
Rola bola Pelé e da olé
Neymar é um craque de talento genial
No céu uma estrela brilhou refletiu Pompilio em nosso Carnaval..
Prepara-se o seu coração....


