Samba para além da folia de Momo
por Leandro M. Silveira1

Ao contrário do que ainda se pensa, o Samba, música que há quase 100anos difunde
a resistência cultural de muitos que foram marginalizados, não se restringe apenas aos
festejos de Momo. Durante todo o ano, é possível curtir um Samba de qualidade, de raiz, se
divertir , pagar pouco e escutar boas músicas e histórias do ritmo mais contagiante do país.
Em Niterói, as alternativas ficam por conta do Samba que rola todas as terças no Mãe
D'Água. Lá você toma uma cervejinha, e curte o melhor do repertório do Samba, a partir
das 21h. O bar fica na Praça de São Domingos. Ainda percorrendo Niterói, em termos de
roda de Samba, uma boa pedida é o Samba da Toca do Gambá, na zona Norte, no Barreto.
Todas as quartas, o local é tradicional no Samba e nofutebol, e desde o ano passado reúne
uma nata do ritmo, vale a pena sambar embaixo das árvores, no clima do velho samba de
mesa do saudoso Roberto Ribeiro. Nos dois casos, o preço é bastante acessível, por menos
de quinze reais se faz a festa. Para quem mora ou está do outro lado da ''poça'', vale a pena,
além de curtir o sambão de raiz da Lapa, migrar para a região de Madureira. Para os
próximos meses, teremos, além da tradicional feijoada Portelense, que ocorre todo primeiro
sábado de cada mês, a procissão de São Jorge, regada, é claro, a muito Samba, e histórias.
A festa começa na quadra do Império Serrano e termina na quadra da Imperatriz
Leopoldinense. Para quem, além do sambão de mesa, não agüenta ficar sem samba de
enredos por muito tempo, se aproximam dois eventos de grande valia e de custo baixo: o já
famoso prêmio Sambanet, entrega aos melhores do carnaval do grupo de acesso, que
acontece logo após a quaresma na quadra da Unidos da Tijuca, momento de relembrar a
boa safra de sambas do ano, e voltando à Niterói, temos o prêmio Jorge Lafond, promovido
pela Unidos do Cubango. Lá também pode- se curtir um bom funk, pois após a entrega do
prêmio, a festa toma conta da noite. Tudo isso nos prova que o Samba está vivo o ano todo,
não é música sazonal, como a mídia faz transparecer, e não está fechado para outras formas
de demonstrações de identidades. Tem Samba o ano todo para todos os gostos.
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Endereços:

A Toca do Gambá fica na Rua Carlos Gomes, n. 18, Barreto, Niterói.
O troféu Jorge Lafond será entregue dia 5 de abril na quadra da Unidos do Cubango, r.
Noronha Torrezão, n.560, Cubango, Niterói.
O sambanet ainda não fechou a data da premiação, a Quadra da Unidos da Tijuca fica
próxima à Rodoviária Novo Rio, no Clube dos Portuários.
A procissão/roda de samba do Império Serrano acontece um domingo após o dia de São
Jorge e sua quadra fica na av. Edgar Romero, 114, Madureira, Rio de Janeiro.
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