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Bloco Nêga Fulô desfilando em 2018
Maceió sempre teve raízes e tradição carnavalescas. Nos anos 60, 15 dias
antes do carnaval, iniciava a Maratona Carnavalesca na Rua do Comércio,
diariamente a partir das 18 horas, uma orquestra em cada esquina tocava frevo
e a multidão caía no passo, enquanto o corso de carros rolava, dando a volta
junto aos foliões Durante o carnaval aumentava o número de foliões vindo de
todos os bairros de Maceió. Era nosso grande Carnaval de Rua, onde
misturava o engenheiro com o pedreiro, a chique dona de casa com a
empregada, o capitão com o soldado. Todos eram iguais perante o Carnaval.
Há alguns anos por diversos motivos, o carnaval de rua e de clubes de Maceió
acabou-se; acabando também com o direito da população a ter esses quatro
dias de folia, de lazer, de fantasia e da alegria fugaz que se chama Carnaval.
Um grupo de blocos antigos, ano passado resolveu se juntar com a Prefeitura
de Maceió e organizar um carnaval digno do maceioense. Afinal carnaval é a
maior manifestação popular, espontânea, cultural, do povo brasileiro. Há algum
tempo a FMAC e os blocos vêm trabalhando no Carnaval de rua de 2019. A
programação abrange oito Polos de Carnaval: Fernão Velho, Pontal da Barra,
Ponta Grossa, Bebedouro, Jacintinho, Benedito Bentes, Ipioca e a Orla.
O Polo da Orla organizado pela Prefeitura juntamente com a comunidade
carnavalesca de vários bairros será, certamente, o ponto de convergência do
carnaval de Maceió, substituindo o papel da Rua do Comércio dos velhos
tempos. É uma programação cheia, de sábado à terça-feira com Blocos de
Frevo, Escolas de Samba, Liga dos Bumba-meu-Boi, Bloco Forrozeiros na
Folia, e Blocos Afros.

Todos os dias, a folia começará às 14 horas e terminará às 23 horas. É uma
festa para os alagoanos e para os turistas. Muitos turistas já encomendaram
camisas para participarem dos blocos.
Haverá arquibancadas, banheiros químicos palco. O CORREDOR DA FOLIA
ficará entre os 7 Coqueiros e o Alagoinha. Os Blocos não podem usar trio
elétrico, fazendo o passo de pé no chão, tocando frevo e marchinhas antigas.
Não há obrigatoriedade do uso de camisa para acompanhar o bloco, a
organização prefere até que o folião apareça fantasiado, uma mulher com uma
flor no cabelo está fantasiada. Se as pessoas quiserem podem assistir
confortavelmente os blocos passarem da arquibancada. Convidamos a todos
maceioenses e turistas para levarem a família, seus filhos. Inclusive irá desfilar
o Bloco Sonho Encantado formado por jovens de 10 a 15 anos. Abaixo segue a
programação do Polo Orla.
DIA 2 DE MARÇO (SÁBADO)
14:00-16:00 h – Bloco do Zé Pereira ( tocando no Palco Armado.)
16:30 h – Desfile do Bloco Beijoca na Biloca
19:00 h – Desfile da Comitiva do Rei Momo e Rainha do Carnaval ( entrega
da chave da cidade ao Rei Momo)
20:00 h – Desfile das Escolas de Samba.
DIA 3 DE MARÇO (DOMINGO)
14:00 -16:00 h – Bloco do Zé Pereira ( tocando no Palco Armado.)
16:00 h – Desfile da Comitiva do Rei Momo e Rainha do Carnaval
16:00 h – Desfile do Bloco Sonho Encantado
16:15 h – Desfile do Bloco da Nêga Fulô
16:30 h – Desfile do Bloco Mamãe eu Quero
17:00 h– Desfile do Bloco Tô na Paz
20:00 h – Desfile do Bloco Poço na Folia
21:00 h – Desfile do Bloco Daqui Não Saio
DIA 4 DE MARÇO ( SEGUNDA-FEIRA)
14:00 -16:00 h – Bloco do Zé Pereira ( tocando no Palco armado.)
16:00 h – Desfile da Comitiva do Rei Momo e Rainha do Carnaval
16:10 h – Desfile do Bloco Siri Mole
16:30 h – Desfile do Bloco Ninho do Pinto
20:00 h – Desfile de da Liga de Bumba-meu-Boi
DIA 5 DE MARÇO ( TERÇA-FEIRA)
14:00 -16:00 h – Bloco do Zé Pereira ( tocando no Palco armado.)
16:00 h – Desfile da Comitiva do Rei Momo e Rainha do Carnaval
16:30 h – Desfile do Bloco Bonecos da Cidade
17:30 h – Desfile do Bloco Forrozeiros da Folia
19:00 h – Desfile dos Blocos Afros.

