
LUCINHA NOBRE

Lucinha Nobre, a porta-bandeira

Cinco vezes premiada com o “Estandarte de Ouro” (principal honraria carnavalesca do jornal O Globo)
e com mais de três décadas de carreira, Lucinha Nobre é a primeira porta-bandeira da Portela, maior
vencedora do Carnaval carioca.

A sambista começou cedo a trajetória na folia. Em 1984, debutou no Sambódromo carregando o
pavilhão da escola mirim Alegria da Passarela. O bailado e a garra da então jovem aprendiz chamaram
atenção e a menina foi rapidamente ganhando espaço - e responsabilidade - na festa. Em 1992, aos 16
anos, foi alçada ao posto de primeira porta-bandeira da Mocidade Independente, fazendo história na
escola da Zona Oeste.

Da verde e branco de Padre Miguel, sua primeira casa, partiu para a Unidos da Tijuca, conquistando
nota máxima entre 2003 e 2007. Em reviravoltas típicas do mundo do samba, se despediu da
agremiação nascida no Morro do Borel para defender as cores portelenses, numa primeira passagem
que durou três bem-sucedidos carnavais: de 2010 a 2012, dançou sem ter um décimo sequer
descontado pelos exigentes jurados da Marquês de Sapucaí.

Antes de retornar à “Águia” de Madureira e Oswaldo Cruz, em 2018, emprestou seu talento às coirmãs
Inocentes de Belford Roxo, Porto da Pedra e, novamente, Mocidade.
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LUCINHA NOBRE

Se entregando profundamente à dança e aos personagens que encarna em cada
desfile, pela Portela de 2019 Lucinha cruzou a Passarela do Samba de forma
envolvente e um tanto emocionante: caracterizada de Clara Nunes (protagonista do
enredo da escola de coração de Paulinho da Viola, Monarco e outros bambas), ela
fez muita gente chorar.

- É uma emoção que se renova a cada ano, o frio na barriga é igual ao que senti na
minha estreia, na década de 1980. O que me motiva a continuar é o prazer da dança,
esse bailado tão especial, que é pra lá de difícil. É uma grande honra poder carregar
o símbolo mais importante de uma escola de samba - destaca.

Porta-bandeira faz sucesso no Brasil e no exterior

Além de premiada porta-bandeira e personagem de reportagens especiais dos
maiores veículos de comunicação do país, Lucinha ainda brilha na festa como
comentarista da Rede Globo de Televisão, quando acompanha do estúdio da
emissora montado na Sapucaí os desfiles da Série A, fazendo aquelas observações
esclarecedoras que só quem tem autoridade no assunto é capaz de fazer.
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A dançarina ainda acumula no currículo a função de produtora de grandes eventos
nacionais e internacionais relacionados ao assunto pela qual é considerada “expert”.
Em Toronto, no Canadá, trabalhou no “Brazilian Carnival Ball”. Em Cabo Verde,
produz anualmente o “Carnaval deVerão”.

Por diversas vezes, Lucinha Nobre ainda atuou como figurinista do irmão, o cantor e
compositor Dudu Nobre, ajudando a compor e a fixar a imagem do artista em clipes
e capas de álbuns de sucesso.

A conceituada profissional também ministra palestras e workshops, apresenta
inúmeros eventos (“Rainha do Carnaval” do Rio de Janeiro, por exemplo), e é uma
das professoras do projeto do consagrado Manoel Dionísio (fundador da primeira
escola de dança exclusiva para casais de mestre-sala e porta-bandeira), formando e
revelando dançarinas de todas as idades. Uma forma de agradecer e contribuir com
a festa que a projetou e a fez levar sua arte tão característica do Brasil para território
estrangeiro, sempre fascinado em consumir o que há de melhor na cultura brasileira.
Para citar alguns países que se renderam aos encantos - e à dança de Lucinha Nobre -
, França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha e Emirados
Árabes.
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ESCOLAS DE SAMBA
1992-2001: Mocidade Independente
2002-2009: Unidos da Tijuca
2010-2012: Portela
2013: Inocentes de Belford Roxo
2014-2015: Mocidade Independente
2017: Porto da Pedra
2018-Atualidade: Portela

PRÊMIOS
“EstandartedeOuro” (Jornal O Globo): 1989, 1993, 2003, 2006 e 2007.
“Estrelas do Carnaval”: 2017
“Tamborim de Ouro (Jornal O Dia): 2005, 2006 e 2007

FILME
"Damas do samba"

LIVROS
"A força feminina do samba" e "Onze mulheres incríveis do carnaval
carioca: a história das porta-bandeiras"
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