CONVOCAÇÃO PARA COLETIVA DE IMPRENSA
Para o credenciamento de veículos, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas solicitamos,
impreterivelmente, a confirmação até o dia 28 de setembro (quinta-feira), às 17h, através do
e-mail camila@wecontent.com.br ou pelo telefone: 11 2307.2322

A Liga SP prepara a gravação ao vivo do CD Samba de Enredo
Carnaval SP 2018
A passagem de som acontecerá com a Acadêmicos do Tatuapé no dia 29 de setembro
(sexta-feira), às 20h, na Fábrica do Samba I, em São Paulo. O evento será aberto à
imprensa

A Liga SP, responsável pela organização dos desfiles das escolas de samba da cidade de
São Paulo, realizará, após cinco anos, a gravação ao vivo do CD Samba de Enredo
Carnaval SP 2018.

As gravações serão feitas na Fábrica do Samba I (Avenida Dr. Abrahão Ribeiro - próximo
ao Sambódromo do Anhembi) e terão início no dia 29 de setembro (sexta-feira), com
coletiva de imprensa e passagem de som da campeã do Carnaval 2017, Acadêmicos do
Tatuapé. Haverá ainda a presença do presidente da Liga SP, Paulo Sérgio Ferreira, e do
vice presidente de Carnaval, Darly Silva, o Neguitão.

O álbum, direção técnica de Rodrigo Pimentel, da RW Studios, e de Marcelo Casa Nossa
na produção artística, é composto pelo samba enredo das 22 agremiações do Grupo
Especial (14) e de Acesso (8). As escolas de samba gravarão suas composições com a
performance das baterias, intérpretes e um coral formado por 60 vozes da comunidade.

A festa de lançamento do álbum está prevista para o dia 2 de dezembro, Dia Nacional
do Samba. O evento será aberto ao público geral e terá todas as agremiações presentes.
O CD será comercializado em todas as lojas físicas e nas plataformas digitais: Spotify,
Rdio, iTunes e Google Play.

Confira o line-up completo das gravações:
Dia 29 de setembro (sexta-feira), às 20h, na Fábrica do Samba I
Neste dia acontecerá a coletiva de imprensa e passagem de som com a escola campeã
2017, a Acadêmicos do Tatuapé. A escola trará o samba enredo 2018 “Maranhão. Os
Tambores vão ecoar na terra da encantaria”.

Dia 30 de setembro (sábado)
14h - Independente Tricolor
17h - Barroca Zona Sul
20h - Colorado do Brás

Dia 1º de outubro (domingo)
11h - Acadêmicos do Tucuruvi
14h - Mancha Verde
17h - Acadêmicos do Tatuapé

Dia 2 de outubro (segunda-feira)
19h - Império da Casa Verde
22h - Nenê de Vila Matilde

Dia 3 de outubro (terça-feira)
19h - Unidos do Peruche

22h - Gaviões da Fiel
Dia 4 de outubro (quarta-feira)
19h - Imperador do Ipiranga
22h - X-9 Paulistana

Dia 5 de outubro (quinta-feira)
19h - Águia de Ouro
22h - Tom Maior

Dia 6 de outubro (sexta-feira)
19h - Unidos da Vila Maria
22h - Dragões da Real

Dia 7 de outubro (sábado)
11h - Camisa Verde e Branco
14h - Mocidade Alegre
17h - Pérola Negra

Dia 8 de outubro (domingo)
11h - Leandro de Itaquera
14h - Rosas de Ouro
17h - Vai-Vai

Sobre a Liga SP:
A Liga SP, órgão civil responsável pela organização dos desfiles oficiais da cidade de São
Paulo, foi fundada em 19 de junho de 1986, num momento em que o Carnaval de São
Paulo ganhava cada vez mais proporção e amadurecimento.
Naquele momento, entendeu-se a necessidade de criar uma organização capaz de
planejar, estruturar e executar com dedicação integral os desfiles. Desde então, a Liga
SP trabalha para que o concurso ganhe cada vez mais visibilidade e respeito,
consolidando-se como evento oficial no calendário de São Paulo.

Facebook: https://www.facebook.com/ligaspoficial
Instagram: www.instagram.com/ligacarnavalsp
Twitter: https://twitter.com/ligacarnavalsp

Sobre Paulo Sérgio Ferreira:
Paulo Sérgio Ferreira, 45 anos, admistrador de empresas e com 15 anos de história ativa
no Carnaval de São Paulo, já atuou como presidente de Escola de Samba até que, em
2009, assumiu a presidência da Liga SP, trabalhando desde então em projetos capazes
de levar às escolas melhorias contínuas para o seu desenvolvimento. Serginho segue em
seu oitavo ano à frente da Liga SP, zelando pela integridade da instituição e fazendo do
Carnaval de São Paulo uma referência em eventos de grande porte do Brasil.

Sobre Acadêmicos do Tatuapé:
A Acadêmicos do Tatuapé foi fundada em 1952 como Grêmio Recreativo Escola de
Samba Acadêmicos do Tatuapé pelo Osvaldo Vilaça (conhecido como Mala), um dos
fundadores e um dos maiores importantes compositores de sambas enredo da história
do carnaval do Brasil. Em 1964, a escola passou por uma mudança de sede adotando o
nome que segue até hoje, Acadêmicos do Tatuapé. Com 65 anos de história, a escola foi
campeã em 2017 com o enredo “Mãe-África conta a sua história: do Berço Sagrado da
Humanidade ao Abençoado Menino da Terra do Ouro!”, vice-campeã em 2016 com “É
Ela, A Deusa da Passarela - Olha a Beija-Flor aí Gente!” , e classificada em 6º lugar com
“Poder, fé e devoção, São Jorge guerreiro”, em 2014.

Conheça mais sobre a Acadêmicos do Tatuapé:
Site: http://academicosdotatuape.com.br/carnaval-2018
Facebook: https://www.facebook.com/academicosdotatuape
Twitter: https://twitter.com/tatuape_oficial

Mais informações e fotos em alta resolução para a imprensa:

www.wecontent.com.br
ligasp@wecontent.com.br
11 2307.2322

