
S e preparando para curtir o me-

lhor do Carnaval de Niterói? 

Então não deixe de aproveitar a folia 

no Cantusca. Serão diversas opções 

de eventos que prometem não deixar 

ninguém parado. Você poderá confe-

rir nas próximas páginas nossa pro-

gramação completa da folia. 

 O primeiro dos eventos será o 

concurso para a corte momesca do 
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Cantusca que acontecerá nos dias 09 

e 16 de fevereiro, às 11h na pérgula 

da piscina do clube. Confira mais 

detalhes na matéria abaixo. 

 Já no dia 23 de fevereiro será 

a vez do Baile da Tropicália. A festa 

terá início à 22h e também acontece-

rá na pérgula da piscina.  

 Outra opção será o Baile à 

Fantasia do Canto do Rio. O evento 

acontecerá no dia 28 de fevereiro a 

partir das 22h, no salão nobre.  

 E para fechar a folia com cha-

ve de ouro, o Bloco do Cantusca irá 

desfilar no sábado de Carnaval, dia 

02 de março, para levar muita ale-

gria às ruas do Centro de Niterói.  

 Saiba todos os detalhes da 

nossa programação nesta edição es-

pecial do Informe Cantusca.  
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Carnaval 2019 no Canto do Rio 
Clube prepara uma agenda extensa de eventos que inclui concurso, bailes e o tradicional Bloco do Cantusca.  

Falta pouco para eleger nossa corte momesca 
Inscrições aconteceram desde o dia 26 de dezembro. Corte terá responsabilidade de animar os foliões do Cantusca. 

V ocê tem um encontro marca-

do conosco nos próximos di-

as 09 e 16 de fevereiro. Não perca. 

Elegeremos nesses dias a nossa 

corte momesca e o samba enredo 

do Bloco do Cantusca. Os eventos 

acontecerão na pérgula da piscina, 

a partir das 11h. 

 No dia 09, as candidatas a 

rainha, princesas, rainha da terceira 

idade e ainda os sambas serão apre-

sentados ao público e avaliados pelo 

júri em um grande evento em nossa 

sede. A decisão acontecerá no dia 16, 

quando o clube divulgará o resultado 

final. 

 “Nosso objetivo nesse concurso é 

movimentar a cidade e trazer muita 

alegria aos nossos associados e convi-

dados, já que a pérgula da piscina 

fica lotada e as torcidas vibrantes. 

Esperamos uma corte coesa, com 

samba no pé e muita empolgação”, 

revelou o presidente Rodney Melo. 

 A premiação será divulgada no 

dia 09. Venha torcer por sua candida-

ta favorita! 
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Edição Especial de Carnaval 
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Baile da Tropicália promete muitas cores e originalidade 
Festa acontece há mais de 40 anos e é uma das mais aguardadas pelo público. Encontro fará a coroação da corte momesca. 

Q uem deseja dar asas à imagi-

nação poderá usar e abusar 

dos adereços no Baile à Fantasia 

do Cantusca. O festejo será realiza-

do no dia 28 de fevereiro, a partir 

das 22h, no salão nobre. O evento 

incluirá um grande show com mú-

sica ao vivo e as tradicionais mar-

chinhas de carnaval.  

 A originalidade do folião será 

um show à parte. Quem estiver 

com a fantasia mais criativa será 

presenteado com um prêmio sur-

presa. 

 “O folião pode esperar um 

baile de muita alegria e empolga-

ção. A premiação é surpresa e será 

divulgada no dia do baile. O dife-

rencial da noite será, sem sombra 

Baile à Fantasia é um dos mais esperados do Cantusca 

Repertório inclui as tradicionais marchinhas de Carnaval. Fantasia mais criativa será presenteada com um prêmio surpresa. 

de dúvidas, a criatividade dos foli-

ões com as suas fantasias”, disse o 

presidente do clube.  

 Ingressos individuais pode-
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O  que não vai faltar no Carna-

val do Canto do Rio é opção 

para quem deseja fazer a festa, 

sem sair da cidade. 

 No dia 23, o clube realizará 

um grande evento com muitas 

cores e animação. O Baile da Tro-

picália terá início às 22h e aconte-

cerá na pérgula da piscina. O en-

contro fará a coroação da Corte 

Momesca e apresentará oficial-

mente o samba escolhido para o 

Bloco do Cantusca. 

 A festa acontece há mais de 

40 anos e promete surpreender o 

público com muitas novidades e 

uma decoração bastante original.  

 “Esta festa, por ser muito 

tradicional, representa o ponto 

alto do carnaval do Cantusca. A deco-

ração é sempre uma novidade à parte. 

Este ano vamos congregar os aspectos 

da festa com itens tropicais e ainda 

alguns pontos sobre o futebol profissi-

onal”, revelou o presidente Ro-

dney Melo.  

 Os convites são limitados e 

estão sendo vendidos na secreta-

ria do clube.  Participe! 

>> No ano passado a festa foi um sucesso e a pista de dança ficou lotada de foliões  

rão ser adquiridos na secretaria do 

Canto do Rio. Sócios não pagam 

entrada. Outras informações (21) 

2717-5023. Esperamos por você! 
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Tudo pronto para abrir o Carnaval de Niterói 
Tradicional Bloco do Cantusca promete arrastar centenas de foliões pelo Centro.   

U m dos momentos mais aguar-

dados do mês de fevereiro é o 

Bloco do Cantusca, que tradicional-

mente abre os festejos carnavalescos 

da cidade e arrasta centenas de foli-

ões pelas ruas do Centro de Niterói. 

 Este ano, o encontro será no 

dia 02 de março. A concentração será 

às 9h na pérgula da piscina do clube. 

A saída está marcada para 11h. O 

tempo estimado do percurso é de 

duas horas e meia.  

 As camisas personalizadas 

para o bloco já estão á venda. Elas 

estão disponíveis à R$20 na secreta-

ria do alvianil, de terça a sexta-feira, 

das 8h às 19h, e sábados e domingos, 

das 8h às 17h. 

 “É uma honra muito grande 

abrir o carnaval da cidade e também 

uma responsabilidade, já que Niterói 

é considerado o segundo melhor car-

naval do estado, só perdendo para a 

capital. Nossa expectativa é sempre 

um número maior de foliões, arras-

tando as multidões pelo Centro de 

Niterói”, ressaltou o presidente. 

 O bloco trará em seu enredo 

um samba especial com o tema: 

“Cantusca: do Carnaval ao Futebol 

Profissional. Muita história pra con-

tar”. O evento é gratuito.  
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Eventos Sociais em clima de folia 
Agenda disponível no site inclui Serestas, Domingueira Dançante e Música na Pérgula. 

N o mês de fevereiro teremos 

uma programação extensa 

para quem gosta de muita diversão e 

música boa. Além das festas de Car-

naval, seguimos com nossos eventos 

semanais que estão em clima de fo-

lia. Você não pode perder. 

 Toda sexta-feira o encontro 

acontece em nossa Seresta Dançan-

te. O evento acontece sempre a par-

tir das 18h, no Hall Social do clube.  

 Aos domingos a festa fica por 

conta do Projeto Música na Pérgula 

e da Domingueira do Cantusca. O 

Música na Pérgula acontece à beira 

da piscina, às 13h. Já a Domingueira 

tem início às 19h, no Salão Nobre do 

Cantusca. Agenda completa no site. 




