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Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 

“Salve o Santo Padroeiro. Salve São Jorge Guerreiro”  

 
 

Carnavalesco* 

Jhonathan Nogueira  

 
 

Autor(es) do Enredo* 

Gabriel Bernardes  

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 
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Outras Informações Julgadas Necessárias (fontes de consulta, livros etc)* 

Referências de Pesquisas:  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jorge 

 

https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-sao-jorge/147/102/   

 

http://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/id/1871/sao-jorge-gerreiro-e-o-dragao.html 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ogum_na_Umbanda 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ogum 

 

https://ocandomble.com/os-orixas/ogu/ 

 

http://colegiodeumbanda.com.br/site/orixas/ogum/ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

 

INTRODUÇÃO: 
 
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Leões da Casa Verde, pisa forte na passarela João Jorge 
Trinta para homenagear o seu padroeiro, São Jorge. Cavaleiro fiel, amado, contemplado e respeitado pela 
Igreja Católica e por terreiros de Umbanda. O santo que viveu para Cristo em vida, vive para os oprimidos 
e marginalizados após a morte. Pedimos sua licença e proteção para lhe saudar.  
 
“Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me 
alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam 
me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo 
tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar".                                                                              
 
(Entre aspas - Trecho da oração de São Jorge)  
 
SALVE JORGE!  
 

1º SETOR – JORGE DA CAPADÓCIA: 

Jorge, nasceu na Capadócia, em 275 d.C.  Após a morte de seu pai, Gerôncio, que era militar e faleceu em 

batalha, mudou-se com sua mãe, Policrômia, para a cidade de Lida, onde foi educado primorosamente pelos 

sacerdotes locais. 

Na adolescência, ingressou na carreira militar, por ser a que mais correspondia ao seu caráter aguerrido. Em 

pouco tempo, foi promovido a capitão do exército romano, graças à sua dedicação e grande habilidade com 

armas. 

Tais virtudes levaram o Imperador Diocleciano a lhe condecorar o título de conde da Capadócia. 
Consequentemente, com apenas 23 anos, Jorge passou a residir na corte imperial e a exercer a função de 

Tribuno Militar. 

 

2º SETOR – A FÉ, DE UM CAVALEIRO FIEL: 

Filho de cristãos, o jovem conheceu o cristianismo por influência de seus pais. Logo após a morte de sua 

mãe, decidiu doar todos os bens que possuía para os pobres. Dessa maneira, Jorge deu o seu primeiro passo 

de fé. 

Porém, o Imperador Diocleciano tinha outros planos, seu desejo era eliminar todos os cristãos, inclusive os 

que fossem soldados de seu exército. Assim, no dia que o Senado confirmaria o decreto do Imperador que 

aprovaria a eliminação dos seguidores de Cristo, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou cristão. 

Deixando todos os presentes surpresos com tal revelação vinda de um membro da suprema corte de Roma. 

Logo após essa confissão, começava aí o seu martírio. O soldado foi enviado a inúmeras sessões de torturas 

cruéis, violentas e impiedosas. Torturado com lanças, chinelas de pedra ardente, rodas gigantes com 

navalhas e entre outros modos de torturas. Ao fim de cada sessão, o jovem era levado de volta ao 
Imperador, que lhe perguntava se ele renunciava à sua religião depois de todos os tormentos sofridos. 

Porém, o jovem, era incorruptível e sempre reafirmava sua fé. A luta do guerreiro foi ganhando cada vez 

mais popularidade, e assim, Jorge ia convertendo mais e mais romanos. 

O Imperador, ordenou à um mago alquimista que o derrotasse, e assim, finalmente acabasse com Jorge. O 

mago, deu a ele duas poções, e mesmo assim, o jovem manteve-se consistente, vivente e crente na sua fé. O 

alquimista juntou-se à lista dos convertidos, assim como a esposa do próprio Imperador, Prisca. 

Por fim, sem alternativas e furioso com tal situação, Diocleciano, determinou que Jorge fosse decapitado no 

dia 23 de Abril de 303 d.C. , em Nicomédia, localizada na Ásia Menor. Terminando assim, a saga do 

cavaleiro fiel! 
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3º SETOR – PADROADOS PELO MUNDO: 

A devoção pelo santo começou no século V, cinco igrejas em Constantinopla foram construídas em sua 

homenagem. Só no Egito, nos primeiros séculos após sua morte, construíram-se quatro igrejas e quarenta 

conventos. Apesar disso, tornou-se popular a partir do século XI, apenas, durante a Idade Média, começou a 
ser cultuado como santo. São Jorge é padroeiro de diversas cidades, como: Barcelona, Moscou, Londres, 

Gênova e Friburgo e também de alguns países, entre eles: Inglaterra e Portugal. Comunidades autônomas 

da Espanha também são parte de seu padroado, são elas: Aragão e Catalunha. 

Na Inglaterra, durante a Terceira Cruzada, o Rei Ricardo I, também conhecido como, Ricardo coração de 
leão, elegeu São Jorge como padroeiro daquelas expedições de caráter religioso, em que, os cristãos 

tentaram recuperar a Terra Santa dos mulçumanos. A cruz de Jorge foi adicionada as bandeiras, estandartes, 

e também em armaduras e escudos. Creia-se, que o santo teria sido escolhido como o padroeiro do Reino 
quando o Rei Eduardo III fundou a “Ordem da Jarreteira “, popularmente conhecida como “Ordem dos 

Cavaleiros de São Jorge”. 

Em Portugal, acredita-se, que a devoção ao santo guerreiro, tenha sido trazida pelos cruzados ingleses que 

ajudaram o Rei Afonso I de Portugal, a reconquistar Lisboa dos Mouros. Porém, foi apenas no reinado de 

João I de Portugal, que São Jorge se tornou padroeiro do Reino. 

Na Espanha, é o padroeiro de Aragão e da Catalunha. Em sua homenagem, fundaram-se: Igrejas, capelas, 

monumentos e até mesmo uma ordem de cavalaria, por Pedro IV de Aragão. 

No Brasil, a devoção a São Jorge é muito forte, e deve-se a Família Real Portuguesa, que trouxe o culto do 

santo ao país. Em terras nacionais, é o patrono do Exército, Cavalaria e também dos Escoteiros. Além disso, 

o santo é o padroeiro extraoficial da cidade do Rio de Janeiro. 
 

4º SETOR – OGUM: 

No Brasil, São Jorge é sincretizado como Ogum, pois em meados do século XVI até meados do século 

XIX, diversas tribos africanas vieram forçadas para o Brasil, para tornarem-se escravos. Entre elas, os 

Iorubás, grupo étnico-linguísticos que trouxe o culto aos Orixás ao Brasil. Os africanos escravizados 

trouxeram consigo a sua fé, seus Deuses e suas memórias da mãe África. Naquele momento, a Igreja 

Católica afirmava que os deuses africanos eram demônios e não deveriam ser cultuados, pois seria um 

grande pecado e que os negros deveriam ser convertidos ao cristianismo para que as suas almas fossem 

salvas. Assim, a única alternativa para que os africanos pudessem cultuar seus deuses, era disfarçá-los em 

santos católicos.  

 

Ogum, filho de Iemanjá. Desde criança sempre foi destemido, corajoso e viril. Tornou-se um conquistador 

brilhante e um guerreiro formidável. É o orixá das batalhas e da metalúrgia. Rei de irê. É o senhor dos 

caminhos. Ensinou aos homens como forjar: Ferro e aço. Carrega consigo, um molho de sete instrumentos: 

Espada, faca, machado, alavanca, picareta, pá e enxada. Dessa forma, ajuda o homem a vencer a natureza. 

Saudações: Ogunhê/Ogum iê e Patakori. Oferendas: Velas brancas, azuis e vermelhas; Feijoada, Inhame e 

Xinxim; Cerveja, vinho tinto licoroso; flores diversas e cravos, depositados nos campos, caminhos, 

encruzilhadas. Cores: Azul (Candomblé) e Vermelho (Umbanda).  

"Ogum, é o Orixá da Lei e seu campo de atuação é a linha divisória entre a razão e a emoção. É o Trono 
Regente das milícias celestes, guardiãs dos procedimentos dos seres em todos os sentidos. Ogum é 
sinônimo de lei e ordem e seu campo de atuação é a ordenação dos processos e dos procedimentos."  
 
(Entre aspas – Trecho Colégio de Umbanda Pai Benedito de Aruanda)  
 
 
Patakori Ogum! 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Cláudio Sampaio & André Rangel  

 

Letra do Samba-Enredo (repetições devem ser destacadas e em negrito)* 

Jorge 

Leão da Capadócia, romano guerreiro. 

De soldado à tribuno, bravo cavaleiro. 

Vira Conde fiel à Corte Imperial 
Mas na dor, viu o amor e entregou a Fé... 

Vale mais que dinheiro é prata, é ouro. 

Ao povo perseguido, além do tesouro, 
Entregar sua espada ao lutar contra o mal. 

Na confissão, martírios, 

Lanças, navalhas, seu corpo a sangrar. 

Sangue que semeia o Cristianismo. 
E que magia é capaz de sua chama apagar. 

E quando Deus estende a ele o paraíso. 

O santo prefere pelo mundo caminhar 
 

A fúria do Dragão, 

Sob a lança do guerreiro a sucumbir. 

E ao pousar na lua, continua 

Toda maldade a punir.        2x 

 

Mais que devoção, na era Medieval, 
Virou do mundo Padroeiro. 

Cruzadas ao Reino de Portugal 

E aqui, nesse chão Brasileiro,  
Virou... 

 

Ogum 

Que a graça divina defenda-me, Ogum! 

Seu manto sagrado proteja-me, Ogum! 

Rogai por meu povo sofrido, Ogum!        2x 

 

Ogum iê, Saravá, Saravá! 

Tem xinxim e feijoada para o meu Santo provar. 

Vestido com as armas de Jorge 

Na Lida enfrentando Dragões, 

Casa Verde, de guerreiros, de Leões.        2x 

 

 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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ROTEIRO DO DESFILE 

 
Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e quadripés, incluindo 

os utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-sala e porta-bandeira; de 

destaques de chão e afins, se houver)* 

Alas – 17 Alas  

Alegorias – 4 Alegorias  
Tripés e/ou Quadripés – 1 Tripé  

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira  

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 Guardiões de Casal de MS & PB  
Destaques de Chão – 0 Destaques de Chão  

Elementos Facultativos – 2 Elementos Facultativos ( Mestre & Rainha de Bateria)  

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 

devidamente discriminadas)* 

 

1º Setor – Jorge da Capadócia  

 

Comissão de Frente - A Batalha de Fé  

Ala 1 - Jorge da Capadócia  

Ala 2 - Oficial Militar  

Ala 3 - O Conde na Corte Imperial  

Alegoria 1 "Abre Alas" - Roma 

 

2º Setor – A Fé de um Cavaleiro Fiel 

 

Ala 4 - Primeiro Passo de Fé 

Ala 5 - Diocleciano, o demônio  

Ala 6 - O Martírio  

Ala 7 - Fiel em Cristo  

Ala 8 - O Mago  

Alegoria 2 - A Morte do Cavaleiro Fiel  

 

3º Setor – Padroados Pelo Mundo  

 

Ala 9 - O Padroeiro da Inglaterra  

Ala 10 "Bateria" - As Cruzadas 

Ala 11 - O Santo Padroeiro de Portugal  

Casal de MS&PB - Aragão e Catalunha  

Tripé - Salve o Santo Padroeiro. Salve São Jorge Guerreiro  

Ala 12 - O Exército e a Cavalaria  

Ala 13 - Movimento Escoteiro 

Alegoria 3 - Devoção  

 

4º Setor – Ogum  

 

Ala 14 "Baianas" - Iemanjá  
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Ala 15 "Velha Guarda" - Os Pretos Velhos  

Ala 16 - Oferendas  

Ala 17 - Ogum 

Alegoria 4 - Ogum, Orixá da Lei  
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Jonathan Nogueira  
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente – A Batalha de Fé  A Comissão de Frente representa São Jorge com sua 
lança e, quando eles se juntam, suas lanças formam 
o dragão. Seis integrantes possuem a mesma lança, 
que forma o corpo do animal e outros três 
componentes possuem uma lança diferente, com a 
cabeça do dragão em sua ponta. O rubro da escola 
predomina no corpo do dragão. A indumentária da 
Comissão de Frente representa o sincretismo e os 
lugares onde o santo é cultuado: a cabeça 
representa o dragão asiático; nos membros 
superiores, a armadura dourada europeia, que alude 
ao luxo de Roma; e nos membros inferiores, a 
vestimenta na cor azul, que é atribuída à figura de 
Ogum, Orixá que é atribuído a São Jorge no Brasil. 

 
Ala 1 – Jorge da Capadócia  A indumentária representa Jorge como um jovem 

plebeu romano, com cores quentes mais leves. As 
sandálias, o estilo da camisa e o costeiro com as 
folhas de louros são ícones típicos do Império 
Romano. 

 

 

 
Ala 2 – Oficial Militar  A indumentária traz o dourado e o vermelho tão 

marcantes em Roma. O costeiro no formato de asas 
representa o voo da águia, animal símbolo do 
Império Romano, na conquista de novos territórios; 
a armadura, o capacete e a espada são parecidos 
com os trajes militares usados pelos soldados 
romanos. 

 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Ala 3 – O Conde na Corte Imperial  A indumentária traz ainda mais o dourado e o 

vermelho de Roma. O luxo está mais presente na 
armadura. O costeiro traz a folha de louros 
sustentando o brasão do Império Romano. O 
adereço representa o caule retorcido do Loureiro, 
que os nobres carregavam para ostentar seu poder. 

 

 
Alegoria 1 “Abre Alas” – Roma   O carro abre-alas retrata Roma desde a sua 

fundação até o apogeu do Império Romano. São 
retratadas em escultura a Loba amamentando os 
irmãos gêmeos Rômulo e Remo, fundadores de 
Roma segundo uma lenda; as famosas colunas dos 
templos romanos; e o leão, que é o símbolo da 
Escola e faz uma analogia ao poder que Roma 
exerceu. A cor dourada mostra o apogeu e a riqueza 
do Império Romano. O carro possui um destaque 
principal e dois grupos de composições: 
Destaque – Pax Romana 
A indumentária representa a Pax Romana, nome 
dado ao conjunto de medidas político-
administrativas que garantiram o controle de Roma 
sobre os locais dominados, possibilitando um 
período de prosperidade sem conflitos internos; e 
que marca o fim da república e o início do Império. A 
cor vermelha representa Elohim da Guerra, Senhor 
da Disciplina e do Rigor, pai espiritual de Rômulo e 
Remo. 
 
Composição 1 – Corte Imperial Romana 
Número de integrantes: 5 
A indumentária retrata os Patrícios, descendentes 
das primeiras famílias que povoaram Roma e 
estavam no topo da pirâmide social romana, 
inspirados nas vestimentas usadas na época. 
 
Composição 2 – Soldado Romano 
Número de integrantes: 6 
A indumentária mostra a importância do poderia 
militar romano para suas conquistas e acúmulo de 
riqueza. 

 

 

 

 

 
 

 

Ala 4 – Primeiro Passo de Fé  A indumentária que introduz o setor traz cores mais 
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frias. Ela representa Jorge começando a se despir do 
luxo de Roma: enquanto nos membros superiores, 
vê-se o luxo do Império, com o capacete que traz a 
cabeça da águia e a armadura no formato das penas; 
o traje dos membros inferiores é bem mais simples. 
O adereço de mão é uma cesta de rosas douradas, 
que serão distribuídas ao longo do desfile, como se 
o Oficial Jorge estivesse doando seus luxuosos bens. 

Ala 5 – Diocleciano, o demônio  A indumentária representa o Imperador Diocleciano 
como demônio de uma forma mais lúdica. Ainda 
sim, percebe-se a túnica romana mesclada com o 
couro e os chifres do demônio, trazendo a 
predominância de cores frias em sua composição. 

 

 
Ala 6 – O Martírio  A indumentária traz o carrasco de Roma tomado 

pela figura fantasmagórica do horror, com suas 
garras que aludem às lâminas que eram usadas nas 
torturas dos cristãos. 

 
 

Ala 7 – Fiel em Cristo  Eis que surge o único momento com cores mais 
claras neste setor, com os cristãos que são os 
Cordeiros de Deus. O vermelho do Amor sobre o 
branco da Paz. O Costeiro traz os raios divinos que 
iluminam o caminho dos que tem Fé. 
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Ala 8 – O Mago  A indumentária apresenta o mago alquimista de 

forma mais lúdica, com seu grande chapéu pontudo 
e sua barba longa. O azul e o lilás são as cores frias 
predominantes. 

 

 
Alegoria 2 – A Morte do Cavaleiro Fiel  O carro retrata o momento em que os cristãos eram 

torturados. É possível observar quatro rodas de 
tortura, um dos meios mais cruéis para punir e 
matar prisioneiros. As esculturas das cobras 
representam a fonte do veneno, que era usado para 
preparar poções nos caldeirões, também retratado 
no carro. Os abutres foram atraídos pela podridão 
dos corpos de inocentes. O excesso de crânios 
remonta à decapitação de Jorge, sob o olhar 
vigilante do demônio, no alto do carro. As cores 
usadas visam mostrar a atmosfera de terror de uma 
forma menos agressiva. O carro possui um destaque 
principal e dois grupos de composições: 
Destaque – Imperador Deocleciano 
A indumentária mostra, de uma forma menos 
agressiva, o imperador responsável pela decapitação 
de Jorge. O vermelho no calçado lembra o sangue 
dos inocentes. 
 
Composição 1 – Carrasco 
Número de integrantes: 8 
A indumentária mostra os torturadores romanos de 
uma forma mais lúdica, até pelo uso das cores. 
 
Composição 2 – Cristãos 
Número de integrantes: 3 
A indumentária mostra os cristãos que, mesmo 
inocentes, foram vítimas mortais dos romanos. Por 
isso, eles são retratados como cordeiros de Deus. O 
uso das cores mais suaves visa contrastar coma a 
frieza dos torturadores. 
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Ala 9 – O Padroeiro da Inglaterra  A indumentária apresenta São Jorge com sua 
armadura mesclada com os trajes reais e 
eclesiásticos típicos ingleses. A Cruz de São Jorge 
vermelha no fundo branco que adorna o peito é o 
símbolo que estampa a bandeira da Inglaterra, por 
isso o vermelho é a cor que se destaca.   

 
 

Elementos Facultativos – Mestre de Bateria + 

Rainha de Bateria  

O Mestre de bateria representa o Rei Eduardo III 
(1312-1377), ou Eduardo de Windsor, que 
transformou o Reino da Inglaterra em uma das 
maiores potências militares da Europa. O Rei fundou 
em 1348 a “Ordem da Jarreteira”, popularmente 
conhecida como “Ordem dos Cavaleiros de São 
Jorge”. A indumentária traz o manto nas cores reais 
da época, a coroa real e a cruz de São Jorge nas 
botas. 
 
A indumentária da nossa Rainha de Bateria 
representa o Santo Graal, com a predominância da 
cor dourada sobre o azul e o rosa em tons mais 
leves. O Santo Graal seria o cálice usado por Jesus 
Cristo na Última Ceia e onde seu sangue foi colhido 
durante sua crucificação por José de Arimateia. O 
Santo Graal seria o tesouro mais valioso 
conquistado. 

 

 

Ala 10 “Bateria” – As Cruzadas  A indumentária alude ao uniforme usado pelos 
cruzados ingleses em algumas expedições, com o 
leão dourado (animal também símbolo da escola) 
adornando o peito. A Cruz de São Jorge está 
presente nas botas. 

 
 

Ala 11 – O Santo Padroeiro de Portugal  A indumentária faz referência a alguns trajes típicos 
e folclóricos portugueses. O chapéu traz a luz do 
Espírito Santo; o costeiro, as asas da Santidade de 
São Jorge; a camisa, a cruz de São Jorge que foi 
usada nas conquistas portuguesas. Observam-se as 
cores que estão presentes na bandeira de Portugal 
em boa parte da indumentária. 

 



 

  
Página 15 

 
  

15 Organograma Oficial – GRESV Leões da Casa Verde 

 
Casal de MS&PB – Aragão e Catalunha  O Mestre Sala representa o reino de Aragão, uma 

comunidade autônoma espanhola situada no 

nordeste da Península Ibérica. Sua indumentária 

mescla o traje real espanhol com o folclórico. As 

cores do seu leque e do calção curto bufante estão 

presentes no Brasão de Aragão. Seu chapéu traz o 

chifre do touro, que lembra as touradas espanholas. 

A Porta Bandeira representa o reino da Catalunha, a 

comunidade autônoma situada no nordeste da 

Espanha. As cores da roda da sua saia estão 

presentes no Brasão da Catalunha. Sua 

indumentária lembra o traje feminino típico e 

folclórico espanhol, com as flores estampadas e os 

babados. A cor predominante é o vermelho. 

O casal representará o baile entre o touro e a capa 

vermelha, em que a Porta Bandeira é o tecido 

vermelho que atrai a atenção do mestre Sala, o 

touro.  

 

 

 

Tripé – Salve o Santo Padroeiro. Salve São Jorge 

Guerreiro  

Aqui está representado o Andor do Santo Guerreiro, 
com sua imagem dourada esculpida em metal. As 
flores que adornam o tripé são nas cores vermelho, 
branco, amarelo e azul, pois pelo menos uma dessas 
cores está presente na bandeira dois países que 
mais cultuam São Jorge. Na frente do andor 
encontra-se o Pavilhão da Escola, que pede a 
proteção do Santo para a sua comunidade. 

 

 
 

Ala 12 – O Exército e a Cavalaria  A indumentária representa um oficial militar 
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brasileiro de forma lúdica, tendo como adereço de 
mão o cavalo estilizado. Seu chapéu traz a figura de 
um cachorro usando a quepe militar. O cachorro é o 
animal guardião, companheiro e amigo que é 
protegido pelo Orixá Guerreiro Ogum (São Jorge). As 
cores que predominam são o verde e amarelo da 
bandeira do Brasil. 

Ala 13 – Movimento Escoteiro  A indumentária mescla o uniforme típico do 
escoteiro brasileiro com a figura do Sabia-laranjeira, 
que desde 2003 é a ave símbolo do Brasil devido sua 
popularidade e influência no folclore do país. As 
cores que predominam são as da plumagem da ave: 
amarelo, laranja e marrom. 

 

 
 

Alegoria 3 – Devoção  O carro retrata uma igreja, que representa todos os 

templos espalhados pelo mundo em homenagem a 

São Jorge. Inclusive, a igreja mais antiga que se tem 

notícia foi descoberta em uma caverna subterrânea 

na cidade de Rihab, no norte da Jordânia, 

justamente embaixo da Igreja de São Jorge. 

Observa-se 3 vitrais, cada um retratando São Jorge 

de uma maneira, que foram inspirados em vitrais 

originais. A cor usada lembra o cobre, metal muito 

usado nos ritos litúrgicos, assim como os castiçais e 

as velas. A cor que predomina no carro.lembra a cor 

da Escola. O carro possui um destaque principal e 

um grupo de composições: 

Destaque – Espírito Santo 

A indumentária mostra a figura do Espírito Santo 

fora do padrão que geralmente é retratado. Aqui, 

buscou-se utilizar as cores que são refletidas no 

interior da igreja pelos vitrais quando o sol bate 

neles.  

Composição 1 – Mensageiros 

Número de Integrantes: 6  

A indumentária mostra o mensageiro que espalhou 
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a fama de São Jorge pelo mundo, por isso ela foi 

inspirado em uma pomba estilizada. O verde nas 

asas lembra a esperança que muitos fieis depositam 

em suas orações ao Santo Guerreiro. 

 

Ala 14 “Baianas” – Iemanjá  A indumentária representa o mar de Iemanjá, a mãe 
de Ogum: o azul das águas nos babados; as conchas 
prateadas, que adornam a roda da saia; e as pérolas 
presentes nos colares, pulseiras e costeiro. O 
adereço de mão é o espelho de Iemanjá. O azul, o 
branco e o prateado são as cores da Orixá. 

 
 

Ala 15 “Velha Guarda” – Os Pretos Velhos A nossa majestosa Velha Guarda apresenta-se 
vestida de Pretos Velhos representando o 
sincretismo religioso. A indumentária possui a 
versão masculina e feminina. Representa a figura 
típica dos pretos velhos, com seus colares e roupas 
claras. O azul escolhido da camisa e saia em xadrez 
remete a cor de Ogum. 

 
 

Ala 16 – Oferendas  A indumentária apresenta traços característicos da 
cultura Iorubá, com os grafismos presentes na saia 
estilizada. As cores predominantes são: o azul de 
Ogum, o Branco da Paz e o Negro da África (origem 
dos Iorubás). Na cabeça, está representada os 
ingredientes que compõem a oferenda a Ogum: a 
vasilha de barro contendo as velas azuis, os cravos, a 
pimenta e entre outros. 

 

 
Ala 17 – Ogum  A indumentária representa o Orixá Guerreiro Ogum, 

com sua lança e escudo tribais africanos. A cor que 
predomina são o azul e o amarelo cor de palha, 
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remetendo à ancestralidade africana. 

Alegoria 4 – Ogum, Orixá da lei  O carro alegórico remonta as raízes do culto ao 

Orixá Ogum, por isso ele mescla a rusticidade com o 

metal. Na frente do carro, estão as oferendas, como 

a feijoada. As esculturas retratam totens e máscaras 

da cultura Iorubá. Como Ogum foi quem ensinou os 

homens a forjar o ferro e o aço, figuras de cavalos 

foram esculpidas em metal para adornar as laterais. 

O cavalo é um dos dois animais que representam o 

Orixá (o cachorro é o outro). A imagem de Ogum foi 

esculpida em metal e localiza-se no ponto mais alto 

do carro. A cor dourada remete à riqueza da 

ancestralidade africana. O carro possui um destaque 

principal e um grupo de composições: 

Destaque – Rei do Irê 

Rei do Irê é uma das formas como é conhecido 

Ogum. Irê foi uma cidade conquistada pelo o Orixá a 

pedido de seu pai, o Orixá Oduduwá. Foi nesse local 

que Ogum desapareceu com um grande estrondo e 

tornou-se assim um Orixá. A indumentária traz a cor 

do Orixá no Candomblé: o azul nas vestes; e a cor 

segundo a Umbanda: o vermelho das palhas no 

costeiro. Este também apresenta a reprodução da 

textura da pele de uma zebra. 

Composição 1 – Yorubás 

Número de integrantes: 8 

Os Iorubás constituem um dos maiores grupos 

étnico-linguísticos da África Ocidental, originários do 

sudoeste da Nigéria, no Benim (antiga República do 

Daomé) e no Togo. São conhecidos pelo pioneirismo 

no culto aos Orixás e, com a vinda de Iorubás 

escravizados para o Brasil, os cultos também foram 

trazidos. A indumentária contrasta os tons quentes 

nas palhas com a predominância do branco, como o 

pedido da Escola por Paz. 
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual  Leões da Casa Verde  
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Gabriel Bernardes  
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Jhonathan Nogueira  
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Jean Alexandre  
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 
na escola, se houver)* 

Renato Peres – Diretor Musical  
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Cláudio Sampaio & André Rangel  
Data de Fundação da Escola* 

23/04/2017  
Cores da Escola* 

Vermelho, Branco & Preto  
Símbolo da Escola* 

Leão e Coroa  
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Leões da Casa Verde é uma escola 

de samba representante do bairro da Casa Verde, localizado na zona norte de São 

Paulo/SP. Fundada por Gabriel Bernardes, no dia 23 de Abril de 2017, na mesma 

data em que se comemora o dia de São Jorge, santo padroeiro e protetor da 

agremiação. 

“Salve o Santo Padroeiro. Salve São Jorge Guerreiro”  

Gabriel Bernardes  

A ideia principal do enredo é homenagear o nosso santo padroeiro/protetor: São 

Jorge. E há melhor forma de realizar essa homenagem é apresentando um belo 

desfile. O desfile se inicia com o 1º Setor contando a vida de Jorge na Capadócia, 

enquanto o 2º Setor contará sobre sua fé e seu martírio. O 3º Setor focará em seus 

padroados por todo o mundo. O 4º e último Setor, é responsável por falar de Ogum: 

Orixá que sincretizamos como São Jorge dentro da Umbanda.  

 

 

 

 

 

 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 

acarretará na perda de 0,1 pontos de acordo com o Regulamento Oficial LIESV 

2019. 


