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Animação de sobra no Carnaval do Cantusca
Ao todo foram quatro encontros realizados pelo Cantusca que levaram alegria e descontração a centenas de foliões de Niterói.
DALTON VALÉRIO

>> Da esquerda para direita: Baile da tropicália, Bloco do Cantusca e Concurso de Carnaval. Eventos foram sucesso.

A

folia tomou conta do Canto do

teve início com um animado concur-

soas e corou a corte eleita para o

Rio no mês de fevereiro. Quem

so. A disputa aconteceu em duas

bloco. Os festejos carnavalescos do

aproveitou as festas carnavalescas

etapas, nos dias 09 e 16 de fevereiro,

clube foram encerrados em grande

do clube não teve motivos para recla-

e elegeu a Corte Momesca e o samba

estilo no dia 02 de março, com o

mar. Foram quatro encontros que

do Bloco do Cantusca.

aguardado Bloco do Cantusca.

levaram muita alegria e descontração aos foliões de Niterói.
A programação de Carnaval

A festa continuou no dia 23 do

Confira a cobertura completa

mesmo mês com o Baile da Tropicá-

do Carnaval do Canto do Rio nesta

lia. O evento reuniu quase 500 pes-

edição do Informe Cantusca.

Bloco do Cantusca anima foliões do Centro
Desfile foi embalado pela banda El Caribe. Samba-enredo falou sobre retorno ao Futebol profissional.
ÁLVARO RIVEIROS

>> Foliões e Corte Momesca no destaque da foto. Bloco desfila há 49 anos e integra o calendário oficial de festejos da cidade.

N

em mesmo as chuvas que

Rio é considerado um dos blocos mais

atingiram o Rio de Janeiro

queridos da cidade. A alegria tomou

no início do mês de março conseguiram impedir que o Bloco do

conta das ruas do Centro.

Canto do Rio. Não faltou animação.
O desfile

foi embalado pela

banda El Caribe e aconteceu ao som

O trajeto do desfile teve início

das famosas marchinhas de carnaval.

seus

na Avenida Visconde do Rio Branco,

A Corte do Cantusca também fez bo-

quase 50 anos de tradição. Mesmo

seguindo pela Rua da Conceição, de-

nito e deu um show de alegria e sam-

com o tempo ameaçador, os foliões

pois na Luiz Leopoldo Pinheiro, segui-

ba no pé à frente do bloco.

não recuaram e mostraram no

da da Avenida Amaral Peixoto até a

último dia 02, porque o Canto do

Estação das Barcas, retornando até o

Cantusca

interrompesse

Confira a cobertura fotográfica
em: Facebook/cantodorio1913.
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A corte que balançou o Centro de Niterói

DIRETORIA EXECUTIVA

Rainhas e princesas eleitas em evento representaram o Cantusca no Carnaval 2019.

Presidente Executivo
DALTON VALÉRIO

Rodney Gomes de Melo
Vice-Presidente Financeiro
Ivan Roberto Pereira
Vice-presidente Jurídico
Jorge Luiz Machado
Vice-presidente Social
Maria Cícera de Araújo da Silva
Vice-presidente de Esportes
Alexsandre Afonso Sampaio
Diretor de Futebol

U

m dos eventos mais badalados

foram escolhidas para primeira e

de fevereiro foi o Concurso

segunda princesas, nesta ordem.

para a Corte Momesca e Samba do
Bloco do Cantusca. A disputa aconteceu em dois sábados consecutivos,
dias 09 e 16, e recebeu candidatas de
várias partes da cidade. Os encontros foram sucesso de público e fo-

Candidatas esbanjaram simpatia e samba
no pé

Marcos Vinicius Pereira da Silva

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente do Conselho
Célio de Azevedo Faria
Vice-presidente

ram realizados na pérgula da piscina

O júri foi presidido por Josia-

do clube. Participação especial no

ne Codeço, passista da Unidos do

evento da Corte do Carnaval de Ni-

Viradouro e musa da Acadêmicos

terói.

do Sossego. Ainda estiveram no

Waldir de Campos Freire

corpo de jurados Solange Dantas,

Comissão Fiscal

As

candidatas

esbanjaram

simpatia e samba no pé no palco do
Canto do Rio. Rayanne Eugenio dos

Sérgio Werneck, Jorge Leite e Mário Sérgio de Farias.

Reinaldo da Silva Pestana
Primeiro secretário

Mário Jorge de Oliveira, Mário Sérgio
de Faria, Carlos Alberto M. de Cam-

Santos foi eleita rainha do bloco. Tâ-

As candidatas foram coroa-

nia Maria de Medeiros Neto, rainha

das no Baile da Tropicália e foram

pos, Oswaldo Luiz C. Veiga e Helio

da terceira idade. Rafaela Ribeiro da

destaque no Bloco do Cantusca, no

Leocádio.

Silva e Vitória Cristina Rodrigues

dia 02 de março.

Comissão de Sindicância
Ney Lopes, Marcelo S. Pompeu, Arlei
B. Monteiro e Mário Jorge da Silva.

EXPEDIENTE INFORME
BOAS IDEIAS COMUNICAÇÃO
Jornalista Responsável: Jaqueline Freires
>> À esquerda: corpo de jurados do concurso. À direita: autores do samba vencedor.
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Baile da Tropicália faz sucesso entre os foliões do Cantusca
Quase 500 pessoas estiveram presentes no encontro. Atração da noite foi a Banda Mistura Fina.
DALTON VALÉRIO

>> Festa em estilo tropical surpreendeu o público. Evento aconteceu ao som da Banda Mistura Fina. Baile acontece há 40 anos.

M

ais um evento pra ninguém

“Esta festa, por ser muito tra-

colocar defeito. O Baile da

dicional, representa o ponto alto do

Tropicália realizado no dia 23 de

Carnaval do Cantusca. A decoração

fevereiro foi um verdadeiro sucesso.

O evento recebeu autoridades

sempre foi uma novidade à parte”,

Quase 500 pessoas estiveram pre-

e personalidades importantes de

ressaltou o presidente Rodney Melo.

Niterói.

sentes no encontro.
A festa em estilo tropical surpreendeu o público, que aprovou não
somente a decoração ousada, mas
também a programação do evento.

mente o samba escolhido para o Bloco do Cantusca.

A Banda Mistura Fina fez bo-

O Baile da Tropicália acontece

nito no palco do Cantusca e colocou

há mais de 40 anos e recebe um pú-

todo mundo para dançar.

blico maior a cada edição. Confira

O encontro ainda corou a Corte Momesca e apresentou oficial-

as imagens do evento em: Facebook/
cantodorio1913
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>> AULAS NO CANTUSCA

Meninos recém-aprovados recebem visita ilustre

Venha praticar uma atividade

Cerca de cem atletas participaram da conversa com Gerson Canhotinha de Ouro.
DALTON VALÉRIO

física ou esporte conosco. Temos
opções para todos os gostos e idades. Confira abaixo:

 Escolinhas: Futsal, Futebol e
Ginástica Rítmica.

 Atividades Físicas: Personal
Soccer, Hidroginástica, Natação
e Pilates.

 Danças: Dança de Salão, Dança
Cigana,

Sapateado

(terceira

idade), Ballet Fitness, Stiletto
Dance, Chair Dance, Fit Dance,
Dança do Ventre.

 Lutas: Capoeira, Jiu Jitsu, Muay

thai, Kung-fu Garra de

U

m encontro muito especial

presidente de esportes Alexsandre

aconteceu no último dia 27 no

Sampaio e outros representantes

Centro de Treinamento do Mauá, em
São Gonçalo. Cerca de cem meninos
recém-aprovados para treinarem no

Águia, Kung-fu Wing Chun, Tai

Cantusca, participaram de uma con-

Chi Chuan, MMA e Box Chinês.

versa com Gerson Canhotinha de

Inscrições na secretaria do clu-

do futebol do clube.

Ouro. O craque falou sobre a impor-

Centro de Treinamento será inaugurado em breve

Vôlei do Canto do Rio

tância do futebol e dos estudos na

e atestado médico. Confira os ho-

Além do Gerson, estiveram

rários em nosso site. Informações

presentes Jair Marinho, campeão

inauguração acontecerá em março,

(21) 2717-5023.

mundial em 1962, Carlos Roberto,

sem data confirmada ainda. Além

um dos 10 jogadores que mais vesti-

de funcionar como Centro de Trei-

COMUNICADO IMPORTANTE

ram a camisa do Botafogo (440 parti-

namento, o espaço ainda irá sediar

das) e Eduardo, ex-jogador que pas-

a Escola Canto do Rio de Futebol

Informamos que por motivo de

sou pelo Botafogo e Fluminense. An-

para atletas entre 6 a 17 anos de

força maior teremos que cance-

da estiveram no encontro, o presi-

idade. Fiquem ligados. Em breve

lar provisoriamente os eventos

dente

teremos mais novidades.

be com documento de identificação

vida de um jogador.

Rodney

Melo,

Em breve, o CT do Cantusca será

o

vice-

inaugurado no Clube Mauá.

A

de música programados para o
clube. Em breve estaremos retornando com nossa programação normal. Assim que as atividades forem retomadas, comunicaremos em nosso site, facebook
e informativo. Contamos com a
compreensão de todos.
Diretoria Executiva.

>> No destaque: Craques do passado e atletas do futuro no CT do Mauá.
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