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Outras informações julgadas necessárias
Pesquisa Áudio/Visual
- Vídeo Canal 100 – “Carnaval de 1976” (1976)
- Samba de Enredo G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis 1976 – “ Sonhar com Rei da Leão”
- Samba de Enredo G.R.E.S. Tradição 1987 –“Sonhos de Natal”
- Samba de Enredo G.R.E.S. Portela 1984 – “Contos de Areia”
- Samba de Enredo G.R.E.S.U. Vila Isabel – “Sonho de um Sonho”
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HISTÓRICO – SINOPSE DO ENREDO
Vamos viajar no reino dos Sonhos, esse reino delirante cheio de aventuras inebriantes,
em um grande turbilhão de sensações, aonde o delírio de um mestre de outrora irá novamente
nos conduzir, a encontrar a nossa verdadeira origem. Primeiramente, a origem do jogo, depois
o jogo como mecenas e instrumento transformador de nossa cultura e por último vamos
reencontrar o nosso progenitor que foi o maior elo entre os dois mundos: O do jogo real e do
carnaval sonhado.
Por milhares de anos, as pessoas acreditaram que os sonhos foram criados por seres
sobrenaturais e poderia ser usado para prever o futuro. A Bíblia trata sonhos como
mensagens de Deus. Os antigos egípcios, gregos e romanos também pensavam que os sonhos
eram divinamente inspirados, desta forma chamamos os anjos e querubins, para tocar seus
arautos em anunciação de um inicio delirante e lúdico de um sonho. Como já dizia outro
mestre “Sonhei / Que estava sonhando um sonho sonhado / O sonho de um sonho /
Magnetizado”. Descem as cortinas e entramos mais profundos nos sonhos, certos que
voltamos ao nosso panteon de glória, resgatamos neste momento nosso símbolo mais sagrado
o condor coroado, para entrar neste universo atípico e resgatar nossa confiança. Neste sonho
vieram imagens novas, apareceram anjos, borboletas e beija-flores um reino de fascinação aos
olhos, juntos com a imagem de flores rodopiantes. O que seria essa imagem qual o significado
para esta loucura inebriante?
Para entendermos este sonho temos que voltar no tempo, nos remotos anos de 1870,
onde após uma viagem a Paris, o empresário João Batista Viana Drummond ficou
impressionado com urbanismo daquela o capital à época e, na qualidade de amigo do
imperador dom Pedro II, adquiriu a antiga Fazenda dos Macacos à princesa Isabel por 120
contos de réis em 1872, no atual bairro de Vila Isabel, implantando, nela, um grande projeto
de urbanização que viria a culminar, em 16 de janeiro de 1888, na inauguração de um jardim
zoológico. No mesmo ano, o empresário recebeu o título de barão de Drummond.
Amante de animais tinha autorização do império para a sua importação, mantendo, em
sua residência, exemplares de diversas espécies. Desse modo, instalou o primeiro jardim
zoológico moderno da cidade e do país em um parque com riachos e lagos artificiais no bairro
de Vila Isabel.
Com a Proclamação da República no Brasil, em 1889, e com o conseqüente fim da ajuda
de custo garantida pelo imperador, a manutenção do jardim e de seus animais tornou-se um
pesado encargo financeiro. Com a falta de dinheiro, o Barão, com a sua fortuna empregada na
bicharada, começou a encontrar dificuldades para manter o zoológico. Daí, um mexicano,
Manuel Ismael Zevada, que havia introduzido no Rio de Janeiro (Rua do Ouvidor), sem muito
sucesso, o “jogo das flores”, deu-lhe a idéia do “jogo do bicho”. Assim, em 1892, o Barão
organizou um passeio à empresa do Jardim Zoológico, ao qual compareceram membros
destacados da sociedade e representantes da imprensa. Em meio às festividades, o Barão
apresentou a sua estratégia para atrair visitantes ao local, que consistia em premiar, em
dinheiro, os freqüentadores cujos bilhetes tivessem estampadas as figuras dos animais
sorteados ao final de cada tarde.
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Associado a Zevada que ocupou o cargo de gerente do zoológico, o Barão acabava de
criar o chamado Jogo dos Bichos, que se tornou um sucesso em diferentes círculos sociais. O
jogo do bicho surgiu como um divertimento da alta sociedade fluminense, como mostram os
jornais da época.
Diariamente, fazia pendurar um quadro coberto por um pano, ocultando a figura de um
animal, no alto do portão do jardim zoológico. Cada ingresso dava direito a um bilhete
numerado – e cada número correspondia a um animal –, para concorrer ao sorteio diário do
"bicho", à hora do encerramento do parque ao público. O dinheiro arrecadado era revertido,
parte para a aquisição de mais espécimes para o zoológico, e parte como prêmio aos
apostadores. O "jogo dos bichos", devido ao baixo valor do ingresso, revelou-se muito popular,
e encontra-se na origem da contravenção atual do jogo do bicho no país. Inicialmente, os
moradores do bairro (e depois visitantes de toda a cidade) faziam as apostas pela manhã e
inteiravam-se do resultado do jogo do dia, afixado em um poste, ao final da tarde.
Neste momento a população começou a imaginar, buscando no belo reino dos sonhos
inspiração para acertar o bicho do dia, ficou instaurada no universo popular que sonhar com
Anjo era Borboleta, Sonhar com Rei era Leão, Sonhar com Gente Teimosa era Burro, com
Filharada era Coelho.
O jogo do bicho permitia apostas de "simples moedas a tostões furados" numa época
em que a recessão tomava conta do Brasil. Essa modalidade de jogo, rapidamente, se alastrou
pelo país e tornou-se para o pobre algo comparável à bolsa de valores para os mais abastados.
Desse modo, quase sempre "investindo" com poucas moedas, o apostador nunca deixava de
"aplicar" na sua "bolsa de valores", o que deu origem à expressão: "só ganha quem joga".
A organização do jogo de bicho preserva uma hierarquia como a de atores, teatro e
platéia (banqueiros, gerentes e apostadores). Nessa hierarquia, o "banqueiro" é quem banca a
totalidade do jogo e quem paga a banca. O "gerente de banca" ou do ponto é quem repassa as
apostas ao banqueiro e o prêmio ao vendedor. O vendedor é agregado ao gerente de banca e é
quem escreve e intermedia o pagamento entre o apostador e o gerente. A banca e o ponto não
necessitam de um lugar fixo para operar: seus funcionários são, freqüentemente, encontrados
nas ruas sentados em cadeiras ou caixas de frutas.
A ligação do jogo do bicho com o carnaval começou por volta dos anos 1930, através de
Natal da Portela. Natal, desde cedo, esteve envolvido com o mundo do samba já que, no
quintal de sua casa na esquina com a estrada do Portela no subúrbio de Oswaldo Cruz,
realizavam-se rodas de samba. Nesse local, foi fundado o bloco carnavalesco "Vai como pode",
que se transformaria na escola de samba Portela.
Após perder um braço por causa de um acidente de trem, Natal perdeu o emprego e foi
trabalhar como apontador de bicho na região de Turiaçu. Em pouco tempo, virou gerente de
banca e, depois, conseguiu montar a sua própria, vindo a se tornar banqueiro de jogo do bicho,
controlando toda a área de Madureira.
Com a morte de seu grande amigo Paulo da Portela, Natal, como forma de homenageálo, resolveu investir dinheiro na Portela para que ela pudesse se transformar em uma grande
escola de samba, criando aí a figura do bicheiro patrono. Somado a suas práticas clientelistas
com a população de Madureira já que, devido a sua infância pobre, Natal sempre procurava
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ajudar aos pobres através de doação a igrejas, a instituições de caridade, pagamento de
enterros, sua ligação com o carnaval começou a adquirir prestígio, sendo até mesmo
convidado pelo então ministro Negrão de Lima a apresentar a Portela para a Duquesa de Kent
no Palácio Itamaraty em 1959.
Como forma de se legitimar perante a sociedade, os demais banqueiros de jogo do
bicho passaram a seguir o exemplo de Natal, vinculando-se às escolas de samba de suas
respectivas áreas de atuação.
Em sua homenagem um Beija-Flor cantou alto que sua alma era águia branca, saudado
pela majestade o samba e sua brejeira corte que lhe vê do céu. Desta forma conseguimos
interpretar todos os elementos de nosso sonho, e podemos apostar que vai dar Beija-Flor,
Águia e Condor na Avenida, pela primeira vez tudo junto.
Para concluir como diria o nosso saudoso João Nogueira “Oh Natal vem e guia seus
filhos para o derradeiro sonho do seu coração, volta na avenida iluminada e mostra para a
rapaziada o que é a Tradição. Chegou, chegou, mas só ver quem quer quem é sonhador como a
gente é.”
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JUSTIFICATIVA DO ENREDO
Em 05 de abril 1975, Natalino José do Nascimento se despediu de Madureira e foi
conduzir o carnaval em outro lugar. Morria ali uma lenda viva do bairro mais famoso do
subúrbio carioca: Natal da Portela, o homem "com fama de bandido e herói, feito o
personagem de desenho animado que tem asas de anjo e tridente de capeta. Gostava de
resumir sua vida numa única frase, muito lembrada: “Acho que era covardia eu ter dois braços
também", conta Luiz Antonio Simas, em seu livro Histórias Brasileiras.
No ano seguinte, 1976, a Beija Flor de Nilópolis conquistou seu primeiro título
homenageando o jogo do bicho e a figura lendária de Natal. Com um refrão que dava dicas
para se saber como interpretar os sonhos e fazer a fé no bicho certo: Sonhar com filharada é o
coelhinho/ Com gente teimosa na cabeça dá burrinho/ E com rapaz todo enfeitado/ O
resultado, pessoal/ É pavão ou é veado, a escola de Nilópolis apresentava uma nova forma de
se fazer carnaval e mudava a cara da agremiação ao exaltar o jogo do bicho.
Assim, abrindo as homenagens aos 40 anos da morte de Natal da Portela (que será em
2015), presidente de honra em homenagem póstuma do GRES Portela e grande inspirador do
GRES Tradição, escola presidida desde sua fundação pelo seu filho Nésio Nascimento,
apresentamos o enredo "Sonhar com rei dá leão!", reedição da campeã do carnaval de 1976, a
Beija-Flor de Nilópolis.
Além de homenagear Natal, a Tradição homenageia também a escola de Nilópolis. Com
a escolha deste enredo, a Beija-Flor relembra 1976, o ano que marca uma espécie de "antes e
depois" da agremiação. A escola, que patinava entre posições intermediárias, deu uma virada
na sua história com a chegada do carnavalesco Joãosinho Trinta e do diretor de harmonia
Laíla, recém-vitoriosos pelo Salgueiro. Eles desenvolveram na azul e branco o enredo "Sonhar
com rei dá leão", sobre o jogo do bicho. A escola não poupou luxo e originalidade e, de cara,
arrebatou seu primeiro título. O samba foi escrito e interpretado na avenida pela primeira vez
na voz marcante de Neguinho da Beija-Flor.
Obrigado, Farid Abrahão David, presidente da Beija-Flor, e ao querido e sempre
presente amigo, Aniz Abrahão David pela carinhosa confiança ao GRES Tradição!
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ROTEIRO DO DESFILE
1º SETOR – ABERTURA
O FANTASTICO MUNDO DOS SONHOS
COMISSÃO DE FRENTE
Arauto dos Anjos
Nome do Coreógrafo: Breno de Souza

1º CASAL DE MESTRE-SALA E
PORTA-BANDEIRA
Homenagem a Beija-Flor de Nilópolis
Thuan Matheus e Joana Falcão
Ala 01
O Jogo de Flores
BAIANAS
Ala 02
Anjos
Ala 03
Arcanjos
MUSA DA ESCOLA
O Sonho
Danielle Herdy
1ª ALEGORIA
ABRE-ALAS
REINO DA FASCINAÇÃO
SONHAR COM ANJO É BORBOLETA
2º SETOR – O JOGO DE DRUMOND
Ala 04
Borboleta
Ala 05
Leão
Ala 06
Tigre
Ala 07
Pavão
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Ala 08
Veado
Ala 09
Coelho
Ala 10
Cavalo
MUSA DA ESCOLA
A Beleza da Fauna
Andrea Sangue Bom
2ª ALEGORIA
JARDIM REPLETO DE ANIMAIS
3º SETOR – FAÇA O SEU PALPITE
Ala 11
Talão do Bicho
Ala 12
Prêmio
Ala 13
Roleta
PASSISTAS
RAINHA DE BATERIA
Deu Águia Símbolo da Sorte
Raphaela Nascimento
Ala 14
Ritmo do Samba
BATERIA
Ala 15
Bicheiro
MUSA DA ESCOLA
O Palpite
Priscilla Vidal
3ª ALEGORIA
QUEM NÃO SONHA NÃO JOGA QUEM NÃO
JOGA NÃO GANHA
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4º SETOR – O BOM NATAL
Ala 16
A Corte de Natal
Ala 17
Homenagem das Damas da Portela
Ala 18
Homenagem dos Malandros de Madureira
Ala 19
Tributo a Natal
Ala 20
Tributo a Portela
Ala 21
Homenagem dos Poetas de Madureira
COMPOSITORES
MUSA DA ESCOLA
Saudades do Bom Natal
Elaine Caetano
4ª ALEGORIA
MAJESTADE O SAMBA
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FICHA TÉCNICA
Alegorias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador das Alegorias (Cenógrafo)
Orlando Júnior
No
Nome da Alegoria
01 ABRE ALAS
REINO DA FASCINAÇÃO
SONHAR COM ANJO É
BORBOLETA

O que Representa
É das alturas que buscamos a inspiração para a
construção do nosso abre-alas: Um pedaço dos
sonhos visíveis aos que contemplam a abertura de
nosso desfile. Vamos nos aventurar pelo
maravilhoso mundo dos sonhos, mundo este onde
temos as transmutações de significados. O Condor,
símbolo máximo de nossa escola de samba,
sobrevoa este universo novo buscando inspiração
para desvendar seus enigmas e significados.
Uma primeira imagem nos chama a atenção,
escolhemos focar nela de inicio, por ser o símbolo
da metamorfose, da transformação, da ligação, do
elo do Sonho com o Real. Escolhemos nos
aventurar pela transformação da Borboleta e
lembramos que no universo popular Sonhar com
Anjo é Borboleta. Percebemos que a Borboleta e os
Anjos estão estritamente relacionados, pois como
a Borboleta nos auxiliou por ser o símbolo da
Transformação os Anjos serão os mensageiros que
irão nos orientar e nos darão inspiração para
desvendar este mundo delirante.
Destaque Central – Nill D´Yemonjá
Fantasia: Anjo
Composições: Borboletas
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FICHA TÉCNICA
Alegorias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador das Alegorias (Cenógrafo)
Orlando Júnior
No
Nome da Alegoria
02 JARDIM REPLETO DE
ANIMAIS

O que Representa
O Primeiro Jardim Zoológico do Rio de Janeiro e do
Brasil foi empreendido pelo empresário Viana
Drummond, tendo recebido o título de Barão de
Drummond de Dom Pedro II após a inauguração
de seu Jardim Zoológico particular, porém aberto a
visitação pública.
O Barão era amigo de Dom Pedro II e adquiriu de
sua filha, a Princesa Isabel uma grande área de
terra na região que hoje é chamada de Vila Isabel,
onde iniciou o projeto de urbanização, e mantinha
sua residência com a coleção de diversos animais.
O Barão era autorizado a importar animais, e
assim implantou em 1888, no mesmo local o seu
Jardim Zoológico, num parque entremeado por
jardins.
Vamos retratar nesta alegoria o Jardim do Barão
de Drummond, com seus animais e o jogo que foi
criado a partir destes para rentabilizar o
empreendimento.
Destaque Central – Eduardo (“EDU”)
Fantasia: Veado
Composições: Animais do Jogo do Bicho
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FICHA TÉCNICA
Alegorias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador das Alegorias (Cenógrafo)
Orlando Júnior
No
Nome da Alegoria
03 QUEM NÃO SONHA NÃO JOGA,
QUEM NÃO JOGA NÃO GANHA

O que Representa
Conforme o ditado popular “Só Ganha quem Joga”.
Porém para jogar utilizamos o ponto de vista do
“palpite” revelado no sonho do apostador.
“O povo começou a imaginar...
Buscando, no belo reino dos sonhos
Inspiração para um dia acertar”
Utilizamos um elemento clássico nesta alegoria,
uma cama, onde os apostadores todas as noites
buscam a inpiração para acertar no dia seguinte o
resultado do Jogo do Bicho, desta nascerá a
analogia zoológica que lhe trará os premios e a
fortuna.
Destaque Central Alto – Luis da Rocha
Fantasia: Fortuna
Composições: Prêmio
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FICHA TÉCNICA
Alegorias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador das Alegorias (Cenógrafo)
Orlando Júnior
No
Nome da Alegoria
04 MAJESTADE O SAMBA

O que Representa
“Saudado pela majestade o samba
E sua brejeira corte
Que lhe vê no céu”
A quarta alegoria apresenta Natal e sua Majestosa
Portela representada pelas suas cores e seu
símbolo. A carreira de Natal na então contravenção
do Jogo do Bicho foi exuberante. De anotador a
gerente, de gerente a dono de banca, tornou-se
“bambambam” da loteria popular e foi pioneiro da
polêmica ligação entre o bicho e as escolas de
samba. Com ele surgiu a figura do patrono, depois
tão comum no meio. A Portela deve a Natal 19 de
seus 21 triunfos. Nas esquinas de Madureira e
Oswaldo Cruz, Natal foi rei e é lenda viva no
universo popular.
Destaque Central – Rosimar Domingues
Fantasia: Águia Real
Composições: Ordem da Águia
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FICHA TÉCNICA
Alegorias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Local do Barracão
Praça Dinah de Queiroz s/n - Centro
Diretor(a) Responsável pelo Barracão
Nilson Pereira
Ferreiro(a) Chefe de Equipe
Miguel Dantas
Escultor(a) Chefe de Equipe
Índio Nonoca
Eletricista Chefe de Equipe
Donato de Jesus
Outros Profissionais e Respectivas Funções

Carpinteiro Chefe de Equipe
Edson Carvalho
Pintor Chefe de Equipe
Alex Monteiro
Mecânico Chefe de Equipe
Mauricio Silva

Desenhista
Laminador Chefe de Equipe
Iluminador Artístico Chefe de Equipe
Técnico Vacuum Forming Chefe de Equipe
Setor de Compras
Bombeiro Chefe de Equipe
Diretor de Geradores
Diretora de Costura
Cozinheira Chefe de Equipe
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar do Carnavalesco

- Orlando Júnior
- Daniel Dias
- Carlos de Souza
- Luis Eduardo
- Marisa Kaufmann
- Nilson Pereira
- Clemente
- Vera Lucia
- Lúcia Helena da Silva
- Karina Galvão
- Anderson
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FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
o
N
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
*

Arauto dos Anjos

O espetáculo vai
começar.
Na
imensidão azul do
céu, um Arcanjo
pensando
como
enviar
ao
Ser
Humano
mensagens, institui
um
código
de
símbolos e para
começar
essa
transformação
institui que os
seres
celestiais
serão neste código
borboletas. Desta
forma
fica
instituído
que
Sonhar com Anjo é
Borboleta. Resolve
então chamar os
anjos para que eles
venham a terra
expor sua vontade.

Comissão de
Frente
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Breno de Sousa

Ano de
Criação
1984

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
* Homenagem a Beija- A Porta Bandeira 1º Casal de
Thuan
Flor de Nilópolis
representará a Flor Mestre Sala e
Matheus e
e o Mestre Sala o
Porta
Joana Falcão
Beija-Flor,
as
Bandeira
fantasias serão de
cores diferentes.
“A dança do Casal de
Mestre Sala e Porta
Bandeira é como o
‘voleio’ de um beijaflor em torno da
rosa.
Ele
se
aproxima, toca e sai.
Volta a se aproxima,
beija e sai. Nunca as
ações
serão
idênticas. E a rosa,
ao contrário do que
se pensa, ao sabor
do vento das asas do
pássaro. Ela Dança.”
- Vilma Nascimento (
livro
PortaBandeiras:
onze
mulheres incríveis do
carnaval carioca)
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Ano de
Criação
1984

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
01
O Jogo de Flores
Nossas matriarcas
Ala das
Odiléia
representam o jogo
Baianas
Nascimento
criado por Manuel
Zevada que deu
origem ao Jogo do
Bicho,
este
foi
transformado pelo
Barão
de
Drummond em seu
Delirante
sonho.
“Flores são lindas.
Mas animais são
subúrbios
do
homem,
nossos
parentes”, dizia o
mesmo.
02

Anjos

A
palavra
anjo
Ala Sangue
deriva da palavra
Bom
grega "angelos" que (Comunidade)
significa
"mensageiro".
Os
Anjos são seres
criados por Deus
para nos proteger,
ajudar,
guiar
e
orientar e dar-nos
inspiração
para
desvendar
este
mundo de sonhos.
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Roberto

Ano de
Criação
1984

2010

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
03
Arcanjos
Neste
mundo
Ala do
Paulo
delirante sonhamos
Quadrado
com os Arcanjos que (Comunidade)
são a categoria
angelical
de
mensageiros de um
poder mais elevado.
Eles sempre tentam
nos
ajudar
a
encontrar soluções
importantes,
são
ágeis, rápidos.
04

Borboleta

“Sonhar com Anjo é Ala Sambando
Borboleta.”
na Tradição I
Para iniciarmos a
escolha
dentre
vários animais do
Zoológico
de
Drummond
escolhemos
a
Borboleta, por ser o
símbolo
da
transformação, um
novo começo. A
borboleta é vista
pela
psicanálise
como um símbolo de
uma vida nova, de
nascer novamente
ou seja de criação.
Como o Barão fez
quando criou o
Zoológico.
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Jorge Luis

Ano de
Criação
2009

2012

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
05
Leão
“Sonhar com o Rei da Ala Sambando
Jorge Luis
Leão”. Indica força e na Tradição II
coragem, abnegação
e magnanimidade.
Sonhar com Leão
significa
grande
vitória
sobre
a
adversidade o que
aconteceu com o
Barão na criação do
Jogo.

06

Tigre

Considerado como Ala Carmela
um dos maiores e
Dutra
mais ferozes felinos (Comunidade)
da Terra, os tigres
são símbolos de
força, agilidade e
inteligência. Sonhar
que esta sendo
perseguido por um
Tigre
indica,
problemas
dos
quais, dificilmente
você irá se livrar. O
Governo perseguiu
ferozmente o jogo
de Drummond.
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Purificacion

Ano de
Criação
2012

2011

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
07
Pavão
“Sonhar com o rapaz Ala Vai Barrar
Alexandre
todo enfeitado é
Nunca Pavão”. Todos ao
Nilópolis
entrar no Zoológico (Comunidade)
de
Drummond
queriam
ganhar
vinte mil réis com
dez tostões, para ter
sucesso, um novo
nascer
da
primavera, um novo
crescimento,
mas
reflete um subúrbio
do
Homem
a
vaidade, esta que fez
Drummond ganhar
o título de Barão.

08

Veado

“Sonhar com o rapaz Ala dos Ursos
todo enfeitado é ... ou (Ganhadora do
é Veado.” O Animal Estandarte de
Veado é associado
Ouro pela
de
forma
bem
Unidos da
humorada
de
Tijuca)
espírito
carnavalesco
do
nosso
Amigo
Neguinho da BeijaFlor aos rapazes
“delicados”.
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Edu e Beto

Ano de
Criação
2013

2014

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
o
N
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
09
Coelho
“Sonhar
com
a Ala Musas de
Leonardo
Filharada
é
o
Campinho
Coelhinho”. O Jogo (Comunidade)
multiplicou-se pelo
território brasileiro
de forma rápida.
Câmara Cascudo no
seu "Dicionário do
folclore brasileiro",
distinguia o jogo
como
sendo
"invencível" e como
"Vício irresistível",
que se alastrava
pelas
ruas
das
cidades.
10

Cavalo

Segundo o Barão de
Ala Pedro
Drummond
os
Ernesto
animais
são
o (Comunidade)
suburbio
do
Homem,
apoiado
nesta frase o cavalo
é uma das formas
simbólicas,
mais
puras da natureza
instintiva. A energia
que apóia o ego
consciente sem que
esse perceba, a
energia que gera o
fluxo da vida e que
dirige nossa atenção
para as coisas. A
Motivação.
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Mara

Ano de
Criação
2009

1997

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
11
Talão do Bicho
De acordo com o
Ala da
Araci e
velho ditado, vale o Comunidade
Ephrain
que está escrito. A de Campinho
máxima do jogo do (Comunidade)
bicho. O bicheiro
anota no Talão do
Jogo do Bicho o
Palpite, a “Fezinha”,
o
Sonho
do
apostador, que tem
neste instrumento o
comprovante de sua
aposta.
12

Prêmio

Passe, Grupo, Dupla
Ala Cluba
de
Grupo
1/5, (Comunidade)
Terno de grupo 1/5,
Duque de Dezena,
Terno de Dezena,
Dezena,
Centena,
Milhar, ... O Jogo dos
Tostões, Só Ganha
quem Joga.

13

Roleta

Antigo método pelo
qual era sorteado
diariamente
os
números do jogo do
bicho. No ritmo dos
nossos
Passistas,
vamos girando a
Roleta para sortear
o animal do dia.
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Ala dos
Passistas

Ano de
Criação
1984

Isabelle

2013

Cintia

1984

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
14
Ritmo do Samba
Paulo da Portela foi
Bateria
Mestre Leo
um dos que mais
lutaram para mudar
a imagem genérica
que se tinha do
sambista,
de
malandro
e
vagabundo para a de
artista de respeito,
elegante,
vestido
sempre de terno.
Nesta
mesma
década de 20 os
bicheiros estiveram
presentes
no
processo
de
formação
das
escolas, eles se
misturavam
a
outros tipos de
comerciante
que
ajudavam as escolas
assinando o "livro
de ouro". Com a
clandestinidade do
jogo nos anos 40,
cresce a importância
das escolas e do
samba
para
os
bicheiros,
porque
elas começam a
servir de elemento
de mediação da
aceitação deles na
sociedade
e
legitimidade social.
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Ano de
Criação
1984

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
15
Bicheiro
O bicheiro e quem Ala Sol e Mar
Samuel
faz
o
sonho
Gasman
acontecer, ele vende
bilhetes nos seu
talão de sonhos.
Conhecido
pela
honra à palavra
empenhada,
obtendo com isso a
confiança
e
o
respeito
do
apostador,
que
recebia
ajuda
pessoal
e
benfeitorias
públicas em troca da
sua lealdade.
16

A Corte de Natal

A Corte do Samba Ala da Paz hoje é a Corte que (Comunidade)
homenageia Natal
da Portela, primeiro
mecenas do samba,
valente
que fez
muito pela escola e
principalmente
a
sua
comunidade.
Natal
sempre
procurava
ajudar
aos pobres através
de doação a igrejas e
a instituições de
caridade.
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Leonardo

Ano de
Criação
2002

2002

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
17
Homenagem das O Período áureo da Ala das Damas
Odiléia
Damas da Portela Portela se estende (Comunidade) Nascimento
até meados dos anos
(Filha de
1970 e, em boa
Natal da
parte
desse
Portela)
momento,
a
presença de Natal é
de
incontestável
importância. Dona
Dodô a eterna Dama
da Portela atesta
esta percepção em
sua
linguagem
direta, pois para ela:
“ olha aqui... Se ele
tivesse
vivo...
Portela não perdia
vários carnavais....
Que nós perdemos,
muito carnaval bom.
Ele corria atrás e
trazia, o Seu Natal.
Ele sabia o que ia
dizer ... Ele não
falava bobagem e ele
entendia
de
carnaval.”
Depoimento de Tia
Dodô
para
o
Documentario
O
Estado Novo da
Portela, 2007.
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Ano de
Criação
2010

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
18
Homenagem dos A
figura
do Ala Dança de Jorge Santos
Malandros de
malandro,
outro
Salão
Madureira
ícone do carnaval (Comunidade)
carioca e fruto de
múltiplos níveis de
influência locais e
globais, começa a
surgir, quando a
intelectualidade está
flertando com os
sambistas.
Estes,
desejosos de um
estilo
mais
requintado,
vão
procurar embelezar
seus trajes juntando
o
chapéu
aos
blusões
listrados,
que se tornavam
cada
vez
mais
difundidos.
Juntamos
nesta
imagem o par dos
malandros
para
dançarmos
em
Homenagem a Natal
que é o arquétipo do
malandro
suburbano e autosuficiente, que se
ajusta à necessidade
e ao clima do
momento. “Infeliz
do homem que não
tiver suas atitudes
na hora certa” –
Natal da Portela.
28

Ano de
Criação
2014

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
19
Tributo a Natal
“Foram 19
Ala da o que
Clemente
Carnavais,
Falar
Toda cidade era
felicidade,
Sonhos bonitos que
já não voltam mais.”
Natal
foi
um
sambista – rei. Rei
do samba, do bairro,
da cidade. Natal foi
um sambista que
nunca
fez
um
samba, que nunca
desenhou um passo,
que
nunca
cantarolou
um
refrão.
Mas
sambista que nasceu
em Queluz, mas era
carioca e tinha a
águia na cabeça, no
coração e na alma.
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Ano de
Criação
2002

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
20
Tributo a Portela “ O Paulo morreu e Ala Amigos da Jerônimo da
eu
resolvi
me
Portela
Portela
dedicar de corpo e
alma à Portela. Eu já
estava com dinheiro
e não me importava
em gastar. Já tinha
minha banca em
Madureira.
Agora
queria ver minha
escola bonita. Eu
nem me importava
de vestir a escola de
cabo a rabo. Eu fazia
isto por prazer. Em
memória a Paulo.
Por amor a Portela.
Eu
sempre
fui
Portela.” - Natalino
José do Nascimento
(Natal da Portela)
Natal, O Homem de
Um braço só, p.99
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Ano de
Criação
2014

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Criador(es) das Fantasias (Figurinistas)
Orlando Júnior
DADOS SOBRE AS FANTASIAS DE ALAS
No
Nome da
O que
Nome da
Responsável
Fantasia
Representa
Ala
pela Ala
21
Homenagem dos Uma das maiores
Ala dos
Lima
Poetas de Madureira provas de respeito e Compositores
consideração a um
sambista é quando
alguns sambas são
compostos em sua
homenagem. Natal
teve reverência do
mundo do samba e
da cultura geral. Sua
história de vida,
mesclando
força,
poder de decisão, o
envolvimento com o
jogo do bicho, as
ações de ajuda à
comunidade,
as
paixões e o espírito
de liderança, entre
os dirigentes das
agremiações
elevaram
sua
condição humana à
condição de um
semideus no Olimpo
do samba. Assim
virou livro, filme e
um belo samba
nascido das Quadras
de Oswaldo Cruz e
Madureira, por um
poeta
portelense
(João Nogueira) que
também
marcou
história no samba.
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Ano de
Criação
1990

FICHA TÉCNICA
Fantasias
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Local do Atelier
Estrada Intendente Magalhães 160 - Campinho
Diretor Responsável pelo Atelier
David Ferreira
Costureiro(a) Chefe de Equipe
Odiléia Nascimento
Aderecista Chefe de Equipe
Marcos Paulo de Oliveira
Outros Profissionais e Respectivas Funções

Chapeleiro(a) Chefe de Equipe
Mara Beatriz
Sapateiro(a) Chefe de Equipe
Luisa / Sergio Fernando

Chefe de Costura I
Chefe de Costura II
Chefe de Costura III
Chefe de Bancada I
Chefe de Bancada II
Chefe de Bancada III
Chefe de Bancada IV
Chefe de Bancada V
Placas de Acetato
Arame

- Sueli
- Neila
- Vera
- Anderson
- Paulo César
- Wellington Mota
- Renata Reis
- Márcia Regina
- Luis Eduardo
- Paulo Ferreiro

Outras informações julgadas necessárias
No Carnaval de 2014, o G.R.E.S. TRADIÇÃO vai doar 1.540 roupas para sua comunidade (entre
alas da Escola, como bateria, passistas, baianas, entre outras, e alas da comunidade de
Campinho e Madureira, Dessas, todas as roupas foram confeccionadas no ateliê da Escola.
Rainha de Bateria – Raphaela Nascimento (Neta de Natal da Portela)
Fantasia: Deu Águia, símbolo da Sorte.
Representa: “Deu Águia, símbolo da Sorte, pois 20 Vezes Venceu” Homenagem a Portela de
Natal que venceu com este samba seu 21º Campeonato sendo a maior vencedora da História
do carnaval carioca.
Musa
01
02
03
04

Nome
Danielle Herdy
Andrea Sangue Bom
Priscilla Vidal
Elaine Caetano

Fantasia
O Sonho
A Beleza da Fauna
O Palpite
Saudades do Bom Natal
32

FICHA TÉCNICA
Samba-Enredo
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Autor (es) do Samba-Enredo
Neguinho da Beija-Flor
Presidente da Ala dos Compositores
José Lima
Total de Componentes da
Compositor mais Idoso
Ala dos Compositores
(Nome e Idade)
Joãozinho - 78 Anos
42
Outras informações julgadas necessárias / Letra do Samba
Sonhar com anjo é borboleta
Sem contemplação
Sonhar com rei dá leão
Mas nesta festa de real valor
Não erre, não
O palpite certo é Beija-Flor (Beija-Flor)
Cantando e lembrando em cores
Meu Rio querido, dos jogos de flores
Quando o Barão de Drummond criou
Um jardim repleto de animais
Então lançou
Um sorteio popular
E para ganhar
Vinte mil réis com dez tostões
O povo começou a imaginar...
Buscando
No belo reino dos sonhos
Inspiração para um dia acertar
Sonhar com filharada
É o coelhinho...
Com gente teimosa
Na cabeça dá burrinho
E com rapaz
Todo enfeitado
O resultado, pessoal
É pavão ou é veado
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Compositor mais Jovem
(Nome e Idade)
Alex – 29 Anos

FICHA TÉCNICA
Samba-Enredo
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Autor (es) do Samba-Enredo
Neguinho da Beija-Flor
Presidente da Ala dos Compositores
José Lima
Total de Componentes da
Compositor mais Idoso
Ala dos Compositores
(Nome e Idade)
Joãozinho - 78 Anos
42
Outras informações julgadas necessárias / Letra do Samba
E assim
Desta brincadeira
Quem tomou conta em Madureira
Foi Natal, o bom Natal
Transformando sua escola
Em tradição do carnaval
Sua alma hoje é águia branca
Envolta no azul de um véu
Saudado pela majestade o samba
E sua brejeira corte
Que lhe vê no céu

Prêmios:
Estandartes de Ouro em 1987
S@mba-Net em 2011
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Compositor mais Jovem
(Nome e Idade)
Alex – 29 Anos

FICHA TÉCNICA
Bateria
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Diretor Geral de Bateria
Mestre Leo
Outros Diretores de Bateria
Alan Jack e Diego Henrique (Tamborim), Bira (Cuíca), Sidcley (Agogô), Denise (Chocalho),
Roberto (Repique), Carlos Lerdão, Vitor Salgado, Cri e Ingrid Lacerda.
Total de Componentes da Bateria
210
NÚMERO DE COMPONENTES POR GRUPO DE INSTRUMENTOS
1a Marcação
2a Marcação
3a Marcação
Reco-Reco
Ganzá
07
08
08
Caixa
Tarol
Tamborim
Tan-Tan
Repinique
77
33
15
Prato
Agogô
Cuíca
Pandeiro
Chocalho
20
18
24
Outras informações julgadas necessárias
Teremos a presença de convidados ilustres em nossa Bateria: Nilo Sergio (Portela), Mug
(eterno Mestre de Bateria da Vila Isabel), Cosme (Unidos da Tijuca), Thiago Diogo (União da
Ilha), Andrezinho (Supervisor Geral de Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel),
Mourão(Rocinha), Washington (Inocentes de Belford Roxo), Lolo (Curicica), Dinho Santos
(Renascer de Jacarepaguá).

BATERIA
Fantasia: Ritmo do Samba
Representa: Paulo da Portela foi um dos que mais lutaram para mudar a imagem genérica que
se tinha do sambista, de malandro e vagabundo para a de artista de respeito, elegante, vestido
sempre de terno. Nesta mesma década de 20 os bicheiros estiveram presentes no processo de
formação das escolas, eles se misturavam a outros tipos de comerciante que ajudavam as
escolas assinando o "livro de ouro". Com a clandestinidade do jogo nos anos 40, cresce a
importância das escolas e do samba para os bicheiros, porque elas começam a servir de
elemento de mediação da aceitação deles na sociedade e legitimidade social.

35

FICHA TÉCNICA
Bateria
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Diretor Geral de Bateria
Mestre Leo
Outros Diretores de Bateria
Alan Jack e Diego Henrique (Tamborim), Bira (Cuíca), Sidcley (Agogô), Denise (Chocalho),
Roberto (Repique), Carlos Lerdão, Vitor Salgado, Cri e Ingrid Lacerda.
Total de Componentes da Bateria
210
NÚMERO DE COMPONENTES POR GRUPO DE INSTRUMENTOS
1a Marcação
2a Marcação
3a Marcação
Reco-Reco
Ganzá
07
08
08
Caixa
Tarol
Tamborim
Tan-Tan
Repinique
77
33
15
Prato
Agogô
Cuíca
Pandeiro
Chocalho
20
18
24
Nome do Mestre de Bateria e o seu currículo resumido:
Mestre Leo, iniciou muito jovem despertar o interesse pelo ritmo pela ginga, pela swing, na
verdade sua primeira paixão foi a capoeira onde se tornou mestre, mas aos poucos a
linguagem afro da capoeira foi sendo transformada em outra linguagem de mesma natureza o
Samba, se destacou como componente em várias escolas de samba até assumir a Direção de
Bateria do G.R.E.S. Tradição, tendo passado em várias escolas (Unidos da Tijuca, Mocidade,
Lins Imperial, Império da Tijuca, entre outras), passou a ser MESTRE de Bateria do G.R.E.S.
Tradição em 2010, recebendo em 2012 o Troféu Samba é Nosso.

A Bateria
A partir de Junho de 2013 iniciaram-se os ensaios de quadra as terças-feiras, em outubro
iniciaram-se os ensaios técnicos. Dezembro/2013 e Janeiro/2014 são os desfiles técnicos aos
domingos. Muitos ensaios foram realizados para atingir este resultado final: O RITMO
CONTAGIANTE DA NOSSA BATERIA. A disciplina e versatilidade, imposta por Mestre Leo em
todos os ensaios e desfiles, são elementos para a alegria dos 210 componentes da Bateria.
Treinamos mais do que no ano passado para garantir os 30 Pontos novamente.
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FICHA TÉCNICA
Harmonia
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Diretor Geral de Harmonia
Leandro Germano
Outros Diretores de Harmonia
Diretores de Setor: Abertura - Adenilson e Daniele, 2º Setor - Mauro Sergio, 3º Setor - Daniel
D´Almeida e Samuel Gasman, 4º Setor Renata Tavares e Marcos Gomes
Total de Componentes da Direção de Harmonia
26
Puxador(es) do Samba-Enredo
Marquinhos Silva
Interpretes de Apoio: Lucas Donato, Gabriel Sorriso, Rafael Bart, Robson, Betinho, Edinho,
Tinguinha e Viviane.
Instrumentistas Acompanhantes do Samba-Enredo
Fernando (Cavaquinho), Renatinho (Cavaquinho) e Helinho (Violão de 7 Cordas)
Outras informações julgadas necessárias
Nome do Diretor de Harmonia e seu currículo resumido
Leandro Germano começou como Dir. de Harmonia da Portela em 2006. Chegou em 2010 à
Unidos da Tijuca, quando se sagrou campeão pela primeira vez. Em 2011 assumiu a Comissão
de Harmonia da Caprichosos de Pilares, ficando inclusive no carnaval campeão da escola no
Grupo B em 2012. Em 2013, além de estar à frente da Direção Geral de Harmonia desta
agremiação, esteve também na Comissão Geral de Harmonia e Evolução da Mocidade
Independente de Padre Miguel. Em 2014 além de permanecer no G.R.E.S. Tradição, comandará
nossa co-irmã Portela.
Com a Rotina de Ensaios e o envolvimento de nossa comunidade, chegamos ao momento de
nosso desfile com o canto dos componentes que formam nossa Agremiação devidamente
aprimorada. Este aprimoramento dá-se em função da dedicação de uma comunidade que faz do
samba um compromisso semanal, e que, ao longo do ano, cumpre uma agenda de ensaios a fim
de atingir a excelência que nossa apresentação exige. Este mesmo empenho nos rendeu no ano
passado (2013) a Nota 10 de todos os Jurados.
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FICHA TÉCNICA
Evolução
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Diretor Geral de Carnaval
Samuel Gasman Filho
Outros Diretores de Carnaval
José Carlos Vianna, Clemente, Jorge Luiz e Reinaldo.
Diretor Geral de Evolução
Olivia Pessoa
Outros Diretores de Evolução
Alfredo Dias, Gil Alessandro, Jaime Pinheiro, Magno Welington.
Responsável pela Ala das Crianças
N/A
Total de Componentes da
Setor de Desfile
Ala das Crianças
N/A
N/A
Responsável pela Ala das Baianas
Odiléia Nascimento (Filha de Natal da Portela)
Total de Componentes da
Setor de Desfile
Ala das Baianas
60
1º (Abertura)
Responsável pela Ala da Comunidade
Osmar Vaz de Araujo (Mazinho)
Número de
Setor de Desfile
Alas da Comunidade
11
1º, 2º, 3º e 4º
Responsável pela Velha-Guarda
N/A
Total de Componentes da
Setor de Desfile
Velha-Guarda
N/A
N/A
Responsável pela Ala de Passistas
Cintia
Total de Passistas
Setor de Desfile

Observação
Não Teremos Ala das Crianças
em 2014
Observação
Vencedora do Prêmio S@mbaNet e Lafond 2012
Observação

Observação
O G.R.E.S. Tradição ainda não
possui Velha Guarda.

Observação
Vencedora do Estandarte de
60
3º
Ouro 1989 e S@mba-Net 2006
Pessoas Notáveis que desfilam na Agremiação (Artistas, Esportistas, Políticos, etc.)
Neguinho da Beija-Flor, Manoel Dionísio e Jerônimo da Portela
Outras informações julgadas necessárias
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FICHA TÉCNICA
Comissão de Frente
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

Responsável pela Comissão de Frente
Breno de Sousa
Coreógrafo(a) e Diretor(a)
Breno de Sousa
Total de Componentes da
Componentes Femininos
Comissão de Frente
14
0
Outras informações julgadas necessárias

Componentes Masculinos
14

COMISSÃO DE FRENTE
Fantasia: Arautos dos Anjos
Representa: O espetáculo vai começar. Na imensidão azul do céu, um Arcanjo pensando como
enviar ao Ser Humano mensagens, institui um código de símbolos e para começar essa
transformação institui que os seres celestiais serão neste código borboletas. Desta forma fica
instituído que Sonhar com Anjo é Borboleta. Resolve então chamar os anjos para que eles
venham a terra expor sua vontade.
Coreografia – A dança representará a reunião do Arcanjo com seus Anjos e a beleza celestial
dos movimentos destes.
Nome do Coreógrafo e seu currículo resumido
Breno de Sousa é Graduado em dança pelo Centro Universitário da Cidade ( UniverCidade ),
diretor geral e artístico do Espaço Arte Sulacap Escola de Dança. Formado em jazz, ballet e
sapateado americano pelo Studio Talento e Arte, com aprimoramento em musicais com o
coreógrafo da rede globo Caio Nunes e o músico ex participante do BBB André Gabeh. Foi
professor particular de sapateado de atores e diretores da Rede Record, fez cursos de
aperfeiçoamento em sapateado na Steps on Broadway ( New York ) em Julho de 2012, e faz
parte da banca de jurados do estilo sapateado de diversos festivais de dança do Brasil e
também é convidado à fazer avaliação final em diversas escolas de dança do Rio de Janeiro no
mesmo estilo, avaliando professores e alunos.
EQUIPE DA COMISSÃO DE FRENTE
Bailarinos: Evio Junior, Hugo Lopes, Alan Faria, Luan Correa, Yuri Marques, Pedro Koleganova,
Lucas Mello, Raphael Gonçalves, Diego da Cruz, Junior Barbosa, Samuel Martins, Roberto
Oliveira, Leonardo Miranda e Rodrigo Carlos.
Assistente de Coreografia: Amanda Rocha Correa
Assistente de Produção: Amanda Rocha Correa
Prêmios:
Estandartes de Ouro em 1988
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FICHA TÉCNICA
Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Agremiação
G.R.E.S. TRADIÇÃO

1o Mestre-Sala
Thuan Matheus
1a Porta-Bandeira
Joana Falcão
Outras informações julgadas necessárias

Idade
14 Anos
Idade
13 Anos

1º CASAL DE MESTRE-SALA E PORTA BANDEIRA
Fantasia: Homenagem a Beija-Flor de Nilópolis
A Porta Bandeira representará a Flor e o Mestre Sala o Beija-Flor, as fantasias serão de cores
diferentes.
Representa: “A dança do Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira é como o ‘voleio’ de um beijaflor em torno da rosa. Ele se aproxima, toca e sai. Volta a se aproxima, beija e sai. Nunca as
ações serão idênticas. E a rosa, ao contrário do que se pensa, ao sabor do vento das asas do
pássaro. Ela Dança.”
- Vilma Nascimento ( livro Porta-Bandeiras: onze mulheres incríveis do carnaval carioca)
A Tradição tem uma grande vocação na formação de Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira,
nosso pavilhão já foi conduzido por Vilma Nascimento e Danielle Nascimento, e já tivemos
como Mestre-Sala Julinho Nascimento atual detentor de 4 Estandartes de Ouro e Raphael
Rodrigues (atual 1º Mestre-Sala da Mangueira). Nosso atual casal apesar de pouca idade já é
reconhecido no mundo do samba como uma grande promessa de imenso potencial, visto o
Premio S@mba-Net recebido em 2011, o G.R.E.S. Tradição tem o orgulho de seguir com seu
talento nato de revelador de Grandes Talentos na arte do Casal de Mestre Sala e Porta
Bandeira, Julinho (Atualmente na co-irmã Unidos da Tijuca) começou a dançar como 1º Mestre
Sala com 13 Anos, feito igualmente realizado por Marcinho Siqueira (Atualmente 1º Mestre
Sala da União da Ilha) que também com essa idade representou com Maestria o nosso
Pavilhão. Destacamos que a pouca idade não é empecilho para grandes apresentações
destacamos Marcela Alves que defendeu a Lins Imperial com 12 Anos e Vilma Nascimento que
defendeu a União de Vaz Lobo com a mesma idade.
O nosso casal se inspira nos mestres de outrora (Manoel Dionísio e Vilma Nascimento), e nos
professores atuais Selminha Sorriso, Claudinho e Julinho. Ambos participaram da Escolinha de
Mestre Sala e Porta Bandeira da Beija-Flor de Nilópolis e atualmente fazem seu refinamento na
Escolinha de Mestre Sala , Porta Bandeira e Porta Estandarte do Manoel Dionísio.
Prêmios:
Estandartes de Ouro
1989 - Porta-Bandeira –Vilma Nascimento
1994 - Revelação – Danielle Nascimento

S@mba-Net
2006 - Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Grupo A
2007 - Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Grupo A
2011 – Casal Mirim (Thuan e Joana)
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