A história do BLOCO SOU+EU
No sábado carnaval de 1975, um grupo de amigos, alunos e ex-alunos do Colégio
Catarinense, ligados à equipe de futebol de salão do Colegial, reuniu-se embaixo da centenária
e saudosa figueira do Colégio, para o tradicional esquenta e aquecimento da batucada, antes
de rumar para a Praça XV e juntar-se aos blocos de sujos em evidência na época, tais como o
“do Lira” , do “Amanhece Bom Jesus”, do Clube Doze e outros.
No carnaval de 1976 a cena se repetiu, agora com mais adeptos. Era utilizado como
camarim para a troca de roupas (“vestir-se de mulher”) a pequena gruta sacra próxima à
figueira, o que para muitos era um sacrilégio, porém sob cumplicidade (vista grossa) dos
padres, que se divertiam com aquela transformação.
Os instrumentos eram emprestados pela charanga do Colegial e o itinerário passava
pela rua da leiteria até a Rua São Jorge a pedido do Vadinho Machado (que ali morava com sua
família) e de muitos outros, passando depois pela Chácara da Espanha até chegar finalmente
na Praça XV, templo-mor do carnaval de rua de Floripa. Porém, ainda não tínhamos nossa
identidade.
Em 1977 resolvemos então oficializar e batizar o bloco com o nome de SOU+EU,
apelido do Wilson Pires, massagista do Colegial na época, que supervisionava (cuidava) dos
instrumentos. A concentração foi transferida para o pomar do Colégio, onde era servida uma
churrascada, regada a muita cerveja gelada e tudo mais. Com a desativação do pomar do
Colégio Catarinense em 1981, o SOU+EU passou a se “concentrar” no sábado de carnaval no
Bar do SOUZA na Rua Fernando Machado (de 1982 até 1989), depois na antiga FAC (em 1990),
mais tarde no bar NOSTRADAMUS na Rua Dom Jaime Câmara (de 1991 até 1995) e de 1996 até
2004 concentrou-se no bar ILHÉU, na esquina da Osmar Cunha com Dom Jaime Câmara. Em
2005 e 2006 concentrou-se no espaço cedido pela LUMIS. Em 2007 fizemos nossa
concentração no estacionamento logo acima do anterior, todos na Osmar Cunha. Em 2008 a
nossa concentração foi na Cachaçaria da Ilha, também na Avenida Osmar Cunha.
Mas o carnaval do SOU+EU não se restringe apenas ao desfile de sábado. Suas festas
pré-carnavalescas ocorrem todas as 5ª feiras nos meses de janeiro e fevereiro, com samba da
maior qualidade e já virou ponto de encontro de carnavalescos, inclusive de todas as Escolas
de Samba de Floripa, que para lá se deslocam ao acabarem seus ensaios.
Já passamos pelo Bar do Souza (de 1980 até 1989), depois fomos para o Lagoa's,
Telhado, Reçaka até chegar ao saudoso Bar Chaplin (de 1991 a 1996) e em 1997 no Sorrentino,
todos na Beira Mar Norte e já fechados. Em 1997 e 1998 estivemos no Ilhéu. De 2000 até 2007
estivemos na Fratellanza Italiana, na escadaria do Rosário. Em 2008 e 2009 estivemos na
Cachaçaria da Ilha, na Avenida Osmar Cunha.
O forte do bloco, além da criatividade e animação dos foliões, é sua Banda, composta
por mais de 100 músicos, dentre eles 35 instrumentos de sopro da centenária “Banda Amor À
Arte”, e dos melhores batuqueiros da cidade, sob a batuta do mestre Rato, que substituiu o
nego Tuca (que agora “samba” lá no céu). Nosso samba, letra e música do saudoso Pedrinho
do Pandeiro (que em fevereiro de 2003 foi fazer companhia ao Tuca), é puxado ao longo dos
anos por Neném Maravilha e nego Detto.
O Bloco SOU+EU é pentacampeão do Carnaval de Florianópolis (1990, 1991, 1992,
1997 e 1998). Nos anos de 1993 até 1996 e de 1999 até 2003 não houve concurso de blocos.

Venha se divertir conosco! Junte-se ao Bloco Sou+Eu!

