Cenografia Urbana
 
O traço inconfundível do artista plástico Cícero Dias, aliado aos temas momescos que fizeram parte de toda a vida do carnavalesco Enéas Freire, dois dos três homenageados do Carnaval Multicultural do Recife 2009 (o terceiro é o compositor Carlos Fernando), vão colorir as ruas da cidade durante os dias de folia. Elementos que fazem alusão ao presidente do Galo da Madrugada e outros lembrando as figuras do modernista autor da Rosa dos Ventos (Marco Zero) estarão espalhados pelos pólos oficiais montados pela Prefeitura do Recife recepcionando os foliões. 

O Projeto de decoração, elaborado pela equipe do arquiteto Carlos Augusto Lira, teve um custo de 221 mil reais. O material utilizado bem como a montagem dos elementos de decoração e dos Projetos Especiais (Caras do Recife, Lambe-Lambe, Projetos Sociais, Mais Vida), além da confecção de banners estão estimados em R$ 1,5 milhão. As peças decorativas são feitas de materiais variados: estruturas de ferro, luzes, impressões sobre mdf, malha etc. 

 Elas estarão distribuídas pelos pólos Afro (Pátio do Terço), de Todos os Frevos (Av. Guararapes), das Agremiações (Av. Dantas Barreto), das Tradições (Pátio de Santa Cruz), Todos os Ritmos (Pátio de São Pedro), das Fantasias (Praça do Arsenal da Marinha), Mangue (Cais da Alfândega), Multicultural (Marco Zero) e as Vias de Chegada da cidade. "Fizemos uma pesquisa aprofundada na sede do Galo da Madrugada sobre a história de Enéas além de um estudo minucioso das obras de Cícero e dos seus traços e cores para oferecer ao folião um clima autêntico do universo desses dois ícones da nossa cultura", revela Lira. 
 
O arquiteto focou no projeto detalhes que estarão expostos em elementos como as máscaras do famoso clube, que povoarão, sobretudo, o bairro de São José, local onde sempre viveu o carnavalesco Enéas. O projeto contempla também o grande painel de Cícero Dias, exposto no Museu Nacional, "Eu vi o mundo...Ele começava no Recife", através de portais e pórticos que serão instalados no pólo Multicultural (Marco Zero), além de postes líricos que reverenciam a própria Rosa dos Ventos.  
 
O pólo Afro contará com 4 portais no Pátio do Terço com predominância das cores vermelho, verde e amarelo e mandalas em mdf representando figuras da cultura afro . Haverá refletores direcionados para as passarelas, igreja e pórtico. Já o Pátio de São Pedro (Todos os Ritmos) exibirá totens lembrando o Clube de Máscaras Galo da Madrugada. O pólo de Todos os Frevos (Av. Guararapes) receberá, mais uma vez, o galo gigante de 30 m de altura e 64 toneladas. O grande artefato, cuja estrutura metálica é toda revestida de fibra de vidro, será instalado na Ponte Duarte Coelho e, este ano recepciona os foliões fantasiado nas cores azul, vermelho, amarelo e verde. Vai usar gravata borboleta de lamê prateado e cartola do mesmo tecido, azul. O rabo e as asas serão de cetim nas 4 cores básicas e o corpo em borracha vermelha e verde. 

A avenida Guararapes será decorada com o grande pálio nas cores do galo gigante e com 300 metros de fitas TNT e metálicas nas cores vermelho, amarelo e dourado que decorarão também os pólos descentralizados. O pólo das Agremiações será decorado com 42 elementos alusivos à história de Enéas e o das Tradições abrigará totens gigantes homenageando o Galo. Nas vias de entrada das avenidas Rio Branco e Marquês de Olinda, bem como na Ponte Maurício de Nassau, serão colocados portais, totens e pórticos com o tema Rosa dos Ventos e Folia de Enéas, além dos pórticos de Boas Vindas nas Avenidas Rio Branco e Marquês de Olinda. 


