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 Chegança dos Marujos vem acompa-

nhando desde o início a construção do 

Programa Cultura Viva que tem mostra-A do de verdade que a sociedade civil 

pode ser de fato agentes e gestores de seus própri-

os projetos. E foi por meio desta iniciativa que 

surge o Ponto de Cultura Saubara em Movimento, 

aprovado no Edital Pontos de Cultura da Bahia 

2014 e que conta com o apoio financeiro da 

Secretária de Cultura, Governo do Estado da Bahia, 

Ministério da Cultura e Governo Federal.

O projeto, que terá duração de 3 anos, propõe a 

continuidade, ampliação e profissionalização das 

ações culturais e de formação de jovens e lideran-

ças das manifestações culturais locais através de 

cursos, oficinas, encontros, reuniões e processos de 

formação cultural em diversas modalidades com 

profissionais convidados, além de intercâmbio 

cultural e musical entre territórios culturais e 

elaboração de produtos culturais (vídeo documen-

tário, catálogo virtual e calendário de atividades 

culturais) do município de Saubara.

APRESENTAÇÃO

Os jovens como protagonistas futuros da cultura de 

Saubara necessitam do acesso às ferramentas, 

metodologias e aos fundamentos tecnológicos 

contemporâneos, indispensáveis para a profissio-

nalização e realização material nos campos de 

criação artística, produção cultural, comunicação e 

educação.

Este catálogo é um jeito de apresentar um panora-

ma de informações sobre aspectos relevantes que 

de alguma maneira marcam a continuidade da 

história de Saubara através dos tempos. Uma 

equipe composta por estudantes pesquisadores 

visitaram personagens e figuras ilustres para 

coleta de informações importantes para constru-

ção da nossa cidade. Além dos textos gerados por 

meio da pesquisa, foram utilizados ainda textos de 

pesquisadores e personalidades da cidade que 

abrilhantou ainda mais nossa publicação.

 

O material aqui apresentado registrou os mais 

diversos aspectos (histórico, culturais, religiosos,  

econômicos e turísticos) que permeiam a 
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identidade e riqueza desta cidade que tão bem 

representa e fortalece o Recôncavo Baiano.

É Saubara em Movimento!!!

Programa promove o estímulo às iniciativas culturais 

da sociedade civil já existentes, por meio da consecu-

ção de convênios celebrados após a realização de 

chamada pública. A prioridade do programa são os 

convênios com governos estaduais e municipais, além 

do Distrito Federal, para fomento e conformação de 

redes de pontos de cultura em seus territórios.

Atualmente, as redes estaduais abrangem 25 unidades 

da federação e o Distrito Federal.  Já as redes munici-

pais estão implementadas, ou em estágio de imple-

mentação, em 56 municípios.

O que é Ponto de Cultura

O Ponto de Cultura é a ação prioritária do 

Programa Cultura Viva. Ele é a referência de 

uma rede horizontal de articulação, recepção e 

disseminação de iniciativas culturais. Como um 

parceiro na relação entre estado e sociedade, e 

dentro da rede, o Ponto de Cultura agrega 

agentes culturais que articulam e impulsionam 

um conjunto de ações em suas comunidades, e 

destas entre si.

É um programa do Governo Federal de Cultura, 

Educação e Cidadania, criado pelo Ministério da 

Cultura em 2004, para apoiar iniciativas 

culturais desenvolvidas por comunidades que 

dificilmente foram reconhecidas pelo Estado 

brasileiro no passado.

Autonomia, empoderamento e protagonismo 

social são os principais conceitos do Programa.

O que é o Programa Cultura Viva?
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saubaraSAUBARA

Foto: Gustavo de Souza Castro
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aubara foi elevada a categoria de municí-

pio com esta denominação pela Lei 

estadual de número 5.009. Trata-se de S uma cidade que fica localizada a 94 km de 

Salvador via rodovia e menos de 20 km via náutica, 

no interior da Baía de Todos os Santos e próxima a 

foz do Rio Paraguaçu. Sua região apresenta uma 

paisagem diversa, composta por praias, falésias, 

áreas de manguezais e de Mata Atlântica com rios e 

cascatas. A então freguesia de São Domingos de 

Saubara primeiras aglomerações urbanas que 

deram origem ao município de Santo Amaro. Seu 

desmembramento ocorreu no ano de 1989, quando 

foi emancipada e abrigou outros distritos da sua 

região. A cidade é composta por vilarejos, que 

abrigam um grande número de pessoas e muda 

toda sua rotina na época do verão - Cabuçu (Praia); 

Bom Jesus do Pobres (Praia) e Araripe (Praia). É 

originada dos índios, teve como nome "Sauvara" 

que vem da palavra saúva, que era as formigas 

predominantes na cidade, enquanto habitada por 

índios, mas por ser colonizada por espanhóis teve a 

variação para Saubara, nome atual.

O município teve sua constituição como povoado a 

partir da construção de uma igreja dedicada a São 

Domingos de Gusmão da Saubara, construída pelos 

moradores da Ponta de Saubara – região a beira-

mar fundada pelo fidalgo português Braz Fragoso 

em 1685 – para que os protegessem em alto mar.

Origem do município

A igreja é constituída de pedras e óleo de baleia, 

trazidos por jesuítas espanhóis da Ilha de Itaparica, 

junto com a imagem do santo. Ela serviu de quartel 

general nas lutas pela Independência da Bahia, 

onde do seu alto podia-se avistar os portugueses 

vindos do mar para o ataque. 

Localizado a 94 km de Salvador por via rodoviária e 

a menos de 20 km por via náutica, Saubara situa-se 

no interior da Baía de Todos os Santos e próxima a 

foz do rio Paraguaçu. Sua região apresenta uma 

paisagem diversa, composta por praias, falésias, 

áreas de manguezais e de Mata Atlântica com rios e 

cascatas. Sua população estimada em 2013 era de 

12.078 habitantes.

Localiza-se no Recôncavo Baiano, entre os municí-

pios de Salvador, Madre de Deus, Salinas da 

Margarida, Maragogipe, Santo Amaro da 

Purificação, Cachoeira e São Francisco do Conde.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Saubara

O nome Saubara, como quase todos os municípios 

do estado de nossa querida Bahia, lugar onde 

nasceu o Brasil, é de origem indígena. Vem da 

palavra saúva, que significa “comedor de formiga”. 

Seu nome primitivo é fruto da junção do termo 

etimológico: SAÚVA + TERRA = Saubara Terra da 

Formiga.  Essa denominação nos foi legada por

Geografia

Origem do nome Saubara
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habitarem nessa região os índios tupis, que comiam 

formiga. Na língua tupi-guarani, Saubara era denomi-

nada Sauvara. Com o passar dos tempos, por questão 

de uma pronuncia mais adequada sonorizou-se 

Saubara.

Os indígenas habitantes primitivos de nossa região 

eram da tribo dos Abatíras. O povoado de nossa linda 

Saubara nasceu em um local chamado Ponta da 

Saubara, localizado na parte baixa da mesma, próximo 

ao mar.

Segundo o IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural), o povoado de Saubara surgiu por volta de 

1550.

Judite Santana Barros

(Saubara, dos Cantos, Contos e Encantos)

lém das doações,  a receita para manuten-

ção do Hospital vinha do Estado, através de 

contratos firmados com a provedoria da A Santa Casa, referente aos cuidados médico-

cirúrgicos dispensados aos presos, soldados e mari-

nheiros; das rendas de propriedades rurais pertencen-

tes à Santa Casa, a exemplo da FAZENDA SAUBARA, 

que destinou parte do rendimento do ano de 1840

Recursos da Fazenda Saubara em 1840 

ajudou a construir o Hospital Santa Isabel 

em Salvador....

às despesas do hospital, das loterias organiza-

das principalmente para bancar a construção do 

hospital Santa Izabel, e também, do pagamento 

efetuado por doentes que tinham como arcar 

com os custos do tratamento.

Cobrava-se daqueles que tinham condição de 

pagar com os serviços curativos, e os que viviam 

na mais absoluta pobreza eram enviados para o 

Hospital portando um pedido de internamento 

assinado por uma autoridade, como o delegado 

de polícia, o provedor, o presidente da Província 

e representantes consulares. Em 1835, a Mesa 

aumentou o valor do curativo e deliberou que 

os indivíduos livres e escravos que tivessem de 

se curar às suas custas deveriam pagar mil réis 

diários (SCMBA Livro de Ata da Mesa, 

13/06/1835, p. 8 – verso;Livro de Termos da 

Junta, 13/09/1849, f. 6 - verso).

O hospital era, em parte, abastecido pelos 

víveres que vinham das fazendas administradas 

pela Santa Casa, a exemplo daquela localizada 

em SAUBARA (SCMBA Livro de Termos da Junta, 

13/09/1849, f. 6 – verso). Os produtos que não 

provinham destas propriedades eram adquiri-

dos no mercado local, mediante a assinatura de 

um contrato.

Em 30 de Outubro de 1831, o padeiro Joaquim 

Francisco de Lacerda se comprometeu a 

fornecer pão para o hospital mediante as 

seguintes cláusulas:
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Ÿ Que o pão deve ser entregue na Despensa às 6 

horas da manhã, impreterivelmente. 

Ÿ Que cada pão deve ter o peso de uma quarta 19.

Ÿ Que o pão deve ser feito sempre no mesmo dia.

Ÿ Que aqueles pães que forem rejeitados, serão 

comprados pelo Sr. Mordomo da despensa a custa 

do fornecedor.

Ÿ Que terá lugar a rejeição sempre que se houver 

de faltar a qualquer das condições e quando os 

pães não forem bem amassados, bem cozidos e de 

melhor farinha.

Ÿ Que o tempo de fornecimento será de uma paga 

[um mês] (...) a preço de cinquenta e nove réis a 

libra (SCMBA, Livro 6o do Ter modos Capelães e 

mais Serventuários da Casa, 30/10/1831, f. 7 – 

frente)

Fonte: www.nescon.medicina.ufmg.br
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a fé católicaA FÉ CATÓLICA
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eza a lenda que a mesma foi construída no 

local em que se encontra por vontade de 

São Domingos. Conta-se que os materiais R eram colocados onde hoje é a Praça 04 de 

agosto e quando amanhecia o dia eles estavam num 

dos pontos mas altos da cidade. Os saubarenses dizem 

que São Domingos queria ficar de frente para o mar 

(para proteger, guiar e iluminar os filhos de Saubara 

que pescavam e viajavam pelo mar) e de costa para os 

milagres (Rocha com uma cavidade de onde corre 

água tida como milagrosa).

De diversos pontos da cidade é possível avistar 

a Igreja Matriz, nas cores azul e branco, conta 

com um cruzeiro em sua frente e no seu topo 

uma cruz com luzes.

A igreja foi construída no final do século XVII 

por volta de 1685, para sua construção foi usado 

óleo de baleia e serviu de abrigo para os 

soldados que batalhavam em constantes lutas 

pela independência do Brasil na Bahia. A Igreja 

estando no topo servia de ponto principal que 

se avista-se as tropas inimigas aproximando-se 

pelo mar. 

A igreja geralmente encontra-se aberta aos 

domingos, durante as novenas do padroeiro e 

trezenas de Santo Antônio, em festividades 

religiosas e encontra-se sempre lotada pela fé e 

gratidão a Deus.

Hino de São Domingos de 

Gusmão da Saubara 
 

1-

Refrão: 

Salve São Domingos

Desta terra alegria

Salve Santo pregador

Do Rosário e da Virgem Maria.

Ó São Domingos

De Deus amado

Sede dos Pecadores

Sublime Advogado.

A IGREJA DE

SÃO DOMINGOS

Foto: Rosildo do Rosário
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“São Domingos não deixou ninguém morrer.”

Saubara é constituída por um povo de fé viva, que 

celebra com muita alegria as festividades do seu 

padroeiro. Antigamente, um dia após a festa de São 

Domingos realizava-se a Missa do negociante, hoje 

em dia celebra-se a missa em ação de graças a São 

Dominguinhos (São Domingos de Gusmão) pelo 

livramento que Deus concedeu pela intercessão do 

Santo Padroeiro.

(Trecho cantado por Dona Maria da Cruz):

“E a gente só gritava, São Domingos, ô meu São 

Domingos.”

A partir deste acontecimento surge o bendito 

(Trecho cantado por Dona Maria da Cruz):

São Domingos da Saubara

Padroeiro e protetor

Que nos livra das ondas

Dos peixinhos estragadores

As onze horas da noite

Terra firme encontramos

Todos com muito alegria

Os anjos no céu rezando.

Reverentes vinhemos todos

Para o vosso altar cantar

Dos pedidos que fizeste

Na santa prece do mar.

HISTÓRIA DO NAUFRÁGIO
(Dona Maria da Cruz)

“Já me vi no perigo mas tenho fé naquele Pai 

Poderoso.”

aíram de Saubara uma tripulação de 

mulheres, homens e crianças, em direção 

a Salvador. Por não existir transporte S terreno seguiram pelo mar, era um dia 

bonito e não denunciava que logo a frente em 

pleno alto mar iria acontecer um temporal.

“Mastro quebrado, leme largado entregue a Deus e a 

São Domingos”

Não houve falecimento nenhum, todos saíram 

vivos e de fé revigorada em Deus e no fiel interces-

sor São Domingos de Gusmão que posteriormente 

foi e ainda é chamado de São Dominguinhos pelos 

que estavam na embarcação.

Nós vos pedimos 

Rogai a Jesus 

Que nos dê seus dons 

Sua graça e luz.

  

Sua graça e luz 

E glória também 

De Deus alcançai-nos 

Para Sempre. Amem.
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ARUÊ BAMBAM

e o Samba de Roda traz em si a celebração da 

vida, este conhecido como ARUÊ BAMBAM, é 

a própria confirmação da vitória da vida S sobre a morte, pois reza a história do povo 

saubarense, "que após uma forte tempestade em alto 

mar onde os tripulantes pediram a Deus por intermé-

dio do Padroeiro São Domingos de Gusmão que a 

tempestade se acalmasse e logo em seguida as preces 

foram atendidas e todos chegaram são e salvos em 

terra".

Após a celebração da Santa Missa na Matriz de São 

Domingos, e após o almoço, relembrando os grandes 

feitos pela graça divina a comunidade, mais preciso 

pelo grupo de São Dominguinhos, sai nas ruas relem-

brando a vitória da vida sobre a morte... este samba é 

essencialmente a vitória da vida sobre a morte.... é 

tradição,  é cultura,  é  fé viva.

São Dominguinhos, que na verdade o diminuitivo 

(guinhos), se expressa na grandeza do amor paterno 

(pai-painho) aquele que ouviu os apelos dos filhos e 

intercedeu a Deus.

Aruê Bambam, Aruê meu Bambam

"Meu Senhor São Roque no jardim celeste, no 

paraíso advogado contra a peste...”

m dos momentos mais belos da 

nossa cidade, este dia traduz o 

espírito de solidariedade, respeito e U irmandade entre os católicos e 

seguidores da religião do Candomblé e acima 

de tudo a fé e a memória dos que aqui viveram 

antes de nós. Reza a nossa história, que houve 

uma época que na nossa região, inúmeras 

pessoas ficaram enfermas ao mesmo tempo, 

não se sabe bem que tipo de enfermidade, 

supostamente um vírus.

ROMARIA DE SÃO ROQUE
Fotos: Bel Saubara
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Daí se celebra a vitória nas ruas da nossa cidade, a 

fé independente das crenças. São crenças diferen-

tes, personagens diferentes, mas as intenções 

foram as mesmas. Os mais experientes afirmam 

categoricamente que este dia "é o dia de agradeci-

mento a Deus pela vitória sobre a peste (a doença)”. 

Momento também que algumas pessoas da 

religião de matriz africana, apresenta também em 

público seu pertencimento,  sua fé.

No momento inicial dar-se três voltas ao redor da 

Igreja Matriz e a Romaria assim apelidada pelos 

mais velhos se torna mais linda com a distribuição 

de pipocas e mingaus distribuídos voluntariamente 

por várias pessoas da nossa comunidade. O grupo 

que se intitulou como Devotos de São Roque, 

formado por homens, são os responsáveis por 

pegar a imagem do Santo na casa de Dona Ieda, 

uma das que guardou a devoção.

Em 1918, no mês de setembro na Bahia, precisa-

mente em Salvador houve uma tal (Gripe 

Espanhola). O que se desconfia é que atingiu a 

nossa região, apenas suposição, sem certeza. 

Séculos passados se encontra trechos como 

"mortalidade infantil na Fazenda Saubara",  preci-

samente século XVIII.

Ao certo, se sabe que na tradição da Igreja Católica 

São Roque é o santo que intercedeu a Deus pelos 

enfermos. No Candomblé se encontra a figura do 

Orixá Obaluaê, segundo a tradição é o Orixá da 

cura,  da saúde e também das doenças.
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candombléCANDOMBLÉ

R E L I G I Ã O
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eligiões de Matriz Africana são aquelas que 

preservam os ensinamentos teológicos e 

filosóficos que tem originalidade nas R tradições africanas. Existem algumas 

denominações para as religiões de matriz africana: 

Candomblé,  Umbanda, Tambor de Mina e outras onde 

se cultuam os orixás,  voduns ou nkisis,  dependendo 

da nação. 

Em Saubara, encontramos terreiros de Candomblé e 

de Umbanda e segundo o levantamento feito pela 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado 

da Bahia são cerca de 18 terreiros, sendo 8 de nação 

Ketu, 6 de nação Angola, 1 de Yjexá, 2 terreiros de 

Umbanda e 1 que não foi informado a nação. 

Não se tem precisamente a quantidade de orixás 

cultuados no Brasil. Há quem diga que seja em torno 

de trinta dependendo da nação. Entre os mais cultua-

dos estão:

Quem é: mensageiro dos mortais para os Orixás, 

senhor da vitalidade.

Característica: Sexo, magia, união, poder, e transforma-

ção

Dia:  segunda - feira

Cores: preto e Vermelho

Símbolos:  tridente, bastão (agô)

Elemento:  fogo

Saudação:  Laroiê!

Comida:  farofa de dendê, bife acebolado, picadinho de 

miúdos, omolocum. Limão.

EXÚ

OGUM

Quem é: aventureiro desbravador e conquista-

dor.

Característica: corajoso e aventureiro, explosivo 

mas de coração grande, sem sofisticação.

Dia: quinta e terça- feira

F
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Cores: azul anil no candomblé e vermelho e branco 

na Umbanda.

Símbolos: ferramentas: facão, machadinha, pá, 

enxada, picareta, serrote, martelo etc.

Elemento: metal.

Saudação: Ogum yê

Comida:  iame, milho, feijão.

Quem é: o Rei da Mata, o provedor de sustento, o 

vingador.

Característica:  refinado, exigente, sensível, 

discreto, rancoroso

Dia: quinta-Feira

Cor: verde

Símbolos: arco e flecha (damatá), chicote (iruquerê)

Elemento: ar e terra

Saudação: Okê Arô !

Comida: axoxô, quibebe, milho cozido, tapioca, 

pamonha, canjica, frutas.

Quem é: o Advogado dos Pobres

Características: autoritário, severo, justiceiro, líder 

maduro

Dia: quinta- Feira

Cor: vermelho e branco

Símbolos: machado de lâmina dupla (oxé); meteo-

rito.

OXOSSI

XANGÔ

Elemento: fogo

Saudação: Caô Cabiecilê!

Comida: malá, rabada, zorô, bobó, milho assado. 

Fruta de conde.

Quem é: é um orixá que reina sobre a água doce dos 

rios. 

Características: o amor, a intimidade, a beleza, a 

riqueza e a diplomacia. É dona do ouro.

Dia: sábado

Cor: amarelo

Símbolos: leque

Saudação: Erieiê ô !

Comida: omolocum, xinxim, ovos, abará, ipetê, 

canjica; banana.

OXUM
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Aqui nossa homenagem a Mãe Jelita do Samba, que 

faleceu no dia 24 de março de 2016.

ilha de Oxum, carregava todas as suas 

características e funções. O rio, na água doce, 

era seu lugar preferido. Com amor exagerado, F acolhia intimamente todos que se aproxima-

vam, sua beleza revelava a face mais atraente  de

sua orixá. De um jeito bastante peculiar, ajeitava 

tudo com palavras e ações de uma   grande líder 

e quando vestia amarelo, era ela a dona da 

riqueza. Nasceu no Catu, uma comunidade 

formada por negros que fugiram da escravidão 

dos arredores de Cachoeira e de Santo Amaro. 

Desde cedo trabalhava na agricultura e pesca, 

para ajudar na criação de seus irmãos. Cresceu 

numa família rasteira, e festejar era o que sabia 

fazer de melhor. Samba de Roda, Chegança, 

Terno de Reis, Reisados, Ranchos, Bumba-Meu-

Boi, Cantiga de Roda, Capoeira. Tudo isso era de 

seu universo. Foi dançarina do lendário grupo 

cultural de Mestre Bimba, madrinha da 

ChegançaFragata Brasileira de Saubara, foi uma 

das Mestras que colaborou com o processo de 

Registro Do Samba de Roda Obra Prima Da 

Humanidade, tema de diversos trabalhos 

acadêmicos (Katharina Doring, Claudia Lora), 

gravou dois CDs com o Samba das Raparigas, 

participou dos documentários Cantador de 

Chula e Mulheres do Samba, foi uma das 

Mestras citadas no catálogo Sambadores e 

Sambadeiras da Bahia, citada na revista Afro-

Brazilian Percussion Guide. Foi uma das Mestres 

que contribuiu e participou do projeto de 

registro das Cheganças de Saubara "Eta 

Marujada". O que seria da Marujada de Saubara 

se não tivesse a participação de Jelita, como Exu 

abriu os caminhos, dando ao grupo a visibilida-

de que hoje desfruta. No Samba de Roda 

cantava como se tivesse me dando um recado, 

melhor me dava sempre a mesma lição "POR 

CIMA DO  MEDO, POR CIMA DO MEDO, 

CORAGEM."  É assim  que sigo.  Na rede do 

Foto: Uendel Galter
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Samba era a referência de  nossa comunidade para 

o mundo, com brilhantismo criou o Samba Mirim da 

Vovó Sinhá, destaque no meio cultural,  incentivou 

a criação da Chegança Mirim, que nos rendeu dois 

prêmios (MinC - Ponto de Memória; SeCult-BA - 

Pontinho de Cultura). Foi uma das 16 mulheres 

pesquisadas e teve uma pequena mas, valiosa parte 

de sua vida contada no material "MULHERES DO 

SAMBA DE RODA", um projeto que tive a honra de 

coordenar juntamente com Luciana Barreto, o 

material mais importante que conseguir produzir 

nesses anos. Fica registrado sua opinião sobre 

problemas sociais graves de nossa sociedade. 

Saubara perde uma de suas grandes referências 

como Agente Cultural, Mulher Negra, Yalorixa, 

Mestra da Cultura Popular.

 Hoje fica tudo mais alegre no céu com Jelita, é 

diversão na certa. Vai para sempre uma pessoa 

que só nos deixa momentos bons na lembrança.

Rosildo do Rosário

Sambador, marujo, professor, gestor cultural

Foto: Uendel Galter
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Historicamente as comunidades 

que cultuam as religiões de matriz 

africana sofrem inúmeras 

investidas para sua 

desqualificação, essas 

desagradáveis ações partem 

sempre daqueles que nutrem 

pensamentos regados pelo ódio, 

pela falta de respeito, ignoram a 

história de construção da 

sociedade brasileira.
Rosildo do Rosário 



o artesanatoO ARTESANATO



aria do Carmo Amorim (Maria 

Rendeira) utiliza como matéria prima 

da renda a linha. Aprendeu a fazer as 

rendas com sua mãe, que foi passan-M
do de geração a geração.  A renda é importante 

para a cultura da cidade, pois é um artesanato forte 

e os patrocinadores só apoiam a renda de bilro e o 

trançado de palha.

“Pra mim é uma importância muito grande, porque é 

uma coisa que eu sei fazer, eu aprendi a fazer, eu passo 

para as outras pessoas, eu acho bonito e eu vejo a 

importância que tem não só pra mim, mas também 

para toda a cidade.”

A renda de bilro não possui idade de permanência 

na cidade, pois as bisavós de Maria já faziam renda 

que aprenderam com suas avós.

A renda é quem representa Saubara em todo o 

mundo e o mundo inteiro acaba conhecendo a 

cidade por causa dessa linda arte.

Em Saubara a renda é aprendida desde pequeno e 

assim como muitas manifestações culturais, 

acontece o processo de transmissão de saberes por 

gerações.

“É uma coisa que é importante para a cidade e não 

tem que morrer, tem que ficar vivo e continuar,  porque 

RENDA DE BILRO

veio até aqui de longas datas e não é agora que vai 

acabar.”  (Maria do Carmo Amorim, 69 anos)

Fotos: Carol Garcia
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as ruas de Saubara encontra-se facil-

mente mulheres que usam a palha do 

Ouricuri para fazerem bolsas, esteiras, N carteiras, chapéus, porta prato, dentre 

outros com várias formas e tamanhos.

Dona Benedita é uma das mulheres que, assim 

como as outras desde pequena produz este trança-

do de palha. Décadas atrás as crianças produziam 

este trançado para vender e usar o dinheiro para 

comprar a peça de pano pra fazer as roupas. Este é 

um artesanato que também é transmitido de pais 

para filhos.

Hoje o trançado de palha tem ganhado um acaba-

mento mais rebuscado deixando o produto mais 

atrativo para a venda. É também uma atividade que 

muitas marisqueiras fazem no intuito de obter uma 

renda a mais. Muitas mães sustentaram e ainda 

sustentam seus filhos com o trançado de palha.

“Toda doente, toda torta de osteoporose mas estou 

aqui fazendo meu trabalho, e ninguém mande eu para, 

por que eu não vou.”

Percebe-se que em Saubara as ruas que mais 

fabricam o trançado de palha são: Rua do Tabuão, 

Rua  Boca da Mata,  Rua do Lavrador e Rua da Vala.

“Já trabalhei muito em casa de Branco mas o meu 

trabalho é esse.”

TRANÇADO DE PALHA
Fotos: Jeferson do Rosário
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O processo que se realiza até chegar o produto 

final, parte da ida até o mato para retirar o olho do 

pé do Ouricuri, em seguida coloca-se para secar, 

depois de seca usa uma faca para separar o talo da 

palha, daí começa a trançar a palha, por fim a trança 

é empanada com uma agulha apropriada e cortada 

para ser dada a forma que se quer. 

“Para mim essa arte tem muito valor”

or impulso próprio, Maria Anna Moreira 

do Rosário começou a produzir artesana-

to utilizando os cascos de frutos do mar, P como lambreta, bebefumo, ostra, sururu, 

pedras, tarioba, entre outros. Utilizando o casco 

destes mariscos ela produzia, flores, pássaros, 

porta joia, cinzeiro e baianas. A primeira peça que 

ela produziu foi um cinzeiro.

Para a fabricação do artesanato ela usa cascos, 

durepox e cola, tendo um acabamentos muito 

delicado. Essa peças já tiveram vendas internacio-

nais, impulsionada por sua irmã Joselita Moreira da 

Cruz Silva.  Dona Anna fabrica este artesanato há 

mais de 30 anos.

“Eu fazia por distração, servia como passa tempo, 

eu ficava em paz.” (Maria Anna Moreira do Rosário, 

68 Anos)

ARTE EM CONCHAS Foto: Uendel Galter
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rezadeiras e benzedeirasREZADEIRAS E BENZEDEIRAS



REZADEIRAS
Fotos: Jeferson do Rosário

or interesse próprio, Cristina Conceição 

Silva por gostar das rezas começou a 

copiar alguns livros e cantar/rezar P sozinha na sua casa.

 

“Agora eu não estou mas rezando como antigamente 

porque mim puxa muito, essa reza de Santo Antônio, 

porque é em muita casa e não é só a reza de Santo 

Antônio não, tem a reza de São crispim, tem a de 

Cosme entre outras e isso mim puxa muito, mas eu 

ainda rezo não com a mesma força que eu rezava!”

Antigamente as rezas começavam das 19hs e só 

terminava as 02hs da madrugada. Com o passar do 

tempo a violência foi aumentando e as pessoas 

ficaram com medo de estar na rua até tarde, por 

este motivo o tempo da reza foi diminuindo. Devido 

a esse fato, hoje em dia não tem mais tanta anima-

ção.

Antigamente, ao término da reza, as pessoas 

sambavam, tomavam licor, se alimentavam com 

bolos, era uma festa que movimentava a cidade.

“Não pode é acaba, né?”, declara Dona Dina.

Cristina Conceição Silva, 63 anos

Impulsionada por sua mãe, Valdenice do Rosário 

Dias, hoje com 51 anos, desde criança reza aos 

Santos de tradição da cidade:  São Cosme e São 

Damião, São Crispim, São Roque, Santa Barbara, 

Santo Antônio e Nossa Senhora das Graças.

Ainda hoje muitas pessoas procuram Dona Val, 

especialmente nos meses de Junho, Agosto, 

Setembro, Outubro e Dezembro, sendo estes meses 

dedicados aos Santos rezado por ela.

As festas sempre terminavam em samba de roda, 

hoje ainda acontece mas não com a mesma intensi-

dade e disponibilidade de antes. 

“É preciso continuar, cultivar a fé e continuar”, acres-

centa Dona Val.

Valdenice do Rosário Dias, 51 anos
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Rezas

Cobreiro:

“Vim de Roma, em romaria. Rezando cobreiro e 

cobraria, com folhas verdes, sal, vinagre e água fria 

com os poderes de Deus e a Virgem Maria. Amém.”  

(Reza-se com água, alho ou vassourinha)

Dor de Dente:

“Estava Santa Polônia sentada na pedra fria, 

gemendo e chorando, chegou a Virgem da 

Conceição e perguntou o que é que tu tem Polônia? 

Ela respondeu: Dor de dente senhora.  Se for de 

fluxo, se for de reumatismo, se for de ar encasurado, 

se for de ventrusidade, se for do sol, se for de

sereno, se for do vento, se for de radiação vá pra 

maré de vazante, onde não vê galo cantar nem boi 

berrar e nem vê as mães  chorar pela sorte ruim de 

seu filhos. Com os poderes de Deus e da virgem 

Maria e as três pessoas da Santíssima Trindade 

Jesus, José e Maria. Amém”. 

(Reza-se com a mão em direção ao dente)

Dor de cabeça: 

“Santa iria tinha três filhas, uma que bordava, uma 

coisa e a outra que de dor de cabeça sofria. Se for de 

fluxo, se for de vento, se for de sereno, se for de 

nevralgia vá para mare vazante com os poderes de 

Deus e da virgem Maria. Amém.” 

(Reza-se com as mãos)

Mal Olhado: 

“(diz o nome da pessoa), com dois te botaram, com 

três eu te tiro, com os poderes de Deus e da Virgem 

Maria. Se for de gordo eu tiro, se for de magro eu 

tiro, se for de comer eu tiro, se for no beber eu tiro, 

se for no andar eu tiro, se for no vestir eu tiro, se for 

no calçar eu tiro, se for na amizade eu tiro, se for de 

parente eu tiro, se for de bonito eu tiro, se for de feio 

eu tiro. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria. 

Amém.”  

(Reza-se com a folha da vassourinha, antes de 

iniciar a reza faz o sinal da cruz)

Cristina Conceição Silva, 63 anos 
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BENZENDEIRAS

aria Liocadia da cruz (Dona Dodô; 

foto abaixo), é uma das benzedeiras 

de Saubara, aprendeu as rezas com M os mais velhos rezando. Eram muitas 

as pessoas que a procuravam pra ela realizar a 

benção, conta Dona Dodô que utiliza-se de 3 

galhos de vassourinha ou guiné.

Reza-se contra mal olhado, dor dente, dor de 

cabeça,  cobreiro dentre outros.

“É preciso ter fé, se não tiver fé acabou a reza, acabou 

tudo.”  (Maria Liocadia da cruz, 90 anos)

Maria da Cruz dos Santos, outra benzedeira de 

Saubara, assim como Dona Dodô aprendeu com os 

mais antigos e relata que antigamente os mais 

velhos colocavam os mais novos no colo e ensina-

vam as rezas. Utiliza-se da fé e de folhas, água, alho, 

dentre outros para realizar as bênçãos de cura.

Vem pessoas de toda parte para serem benzidos 

por essas senhoras, conta Dona Maria da Cruz.

“Me sinto feliz por ajudar.” (Maria da Cruz dos Santos, 

92 anos)

Soluço: 

“Soluço pediu a Deus na mesa da consciência, Deus 

disse soluço tem paciência.” 

(Reza-se com a mão)
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 Fanfarra Padre Manoel tem sua origem a 

partir da necessidade de se ter uma 

segunda banda na cidade de Saubara. A A CENC (primeira banda marcial do 

ginásio) não suportava a demanda de pessoas e no 

desfile cívico de Dois de Julho, pois os participan-

tes que vinham no inicio do desfile não ouviam tão 

bem o som que embalava o percurso e sentiram a 

necessidade de criar  uma nova banda. Foi então 

que se reuniram a comissão e o ex-prefeito  

Raimundo Pimenta da cidade de Santo Amaro,  que 

disponibilizou instrumentos e fardas.

 A importância dessa manifestação para o municí-

pio é grande, levar para outras cidades a cultura e a 

vivência do povo Saubarense é motivo de orgulho. 

FANFARRA

Com o intuito de tirar crianças e adolescente das 

ruas,  o projeto social se mantém vivo até hoje.

Se apresentando nas festividades do município, a 

fanfarra é composta de:

Ÿ Escudo

Ÿ Pavilhão nacional

Ÿ Linha de frente

Ÿ Balizas

Ÿ Mor 

Ÿ Corpo musical 

Luciano Brito (foto abaixo) passou a ser regente da 

fanfarra a pedido de Carlos Reis prefeito atuante 

daquela época, escolhido por ter experiência em 

fazer arranjo musical e já ter uma bagagem históri-

ca em outras fanfarras. Até hoje Luciano segue 

sendo o regente da fanfarra com auxílio dos 

músicos da cidade.

Acervo da Chegança 

Foto: Jeferson do Rosário
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FILARMÔNICA

 Sociedade Filarmônica São Domingos 

foi fundada em 12 de agosto de 1916, 

com o nome de Sociedade Filarmônica A Recreio São Domingos, com o intuito de 

incentivar a música e a arte musical na antiga Vila 

de Saubara, hoje cidade de Saubara.

Sabe-se que no período de 1916 um rico fazendeiro 

e chefe político da região doou instrumentos 

musicais, ele chamava-se Ananias de Moura 

Requião. No dia 12 de agosto de 1939 foi realizada 

uma Assembleia Geral ocorrida na sede da 

Filarmônica com o objetivo de organizar e formar 

uma nova diretoria, na qual se tornou presidente o 

senhor Ananias de Moura Requião, até o ano de 

1948.

A Sociedade ficou um tempo desativada, pelo 

menos 26 anos, voltando em 1974 caracterizada 

como Banda de Música e Escola Profissionalizante.

No período em que ficou desativada foram forma-

dos dois conjuntos musicais que faziam as festas na 

comunidade, ambas eram lideradas por ex- músicos 

da Filarmônica: João de Dudu e Alfredo,que eram 

convocados para as inúmeras festividades.

Por volta de 1974 um grupo de pessoas da comuni-

dade se reuniram para reativar a Sociedade 

Filarmônica,  João de Dudu,  João Zito Brito, Geraldo 

Pereira do Nascimento, Benedito José de Araújo, 

Raimundo Moreira da Silva, Pedro Dionísio de 

Jesus, Domingos Mendes da Silva, Manuel de 

Marilda, Nem pai de Carlos, Cordeiro, Eduardo de 

dona Marina,  Walters Jairo, Missinho, dentre 

outros.

Acervo da Chegança
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manifestações popularesMANIFESTAÇÕES POPULARES



 terno de reis conta o nascimento de Jesus 

e se apresenta no final de ano (Festas O Natalinas), geralmente dia 24 ou 25 de 

Dezembro. Todas as cantigas, e versos recitados 

fazem alusão ao nascimento de Jesus.

TERNO DE REIS

“O terno de reis agora que esta bem reconhecido na 

cidade, porque antigamente não era, antes só ficava 

aqui na cidade, hoje já vai para Salvador e para os 

lugares que convidam, então já está mais reconheci-

da.”

É uma manifestação cultural, muito bonita que 

atravessa gerações com sua beleza e encantamen-

to. 

O terno de reis é composto pelos seguintes perso-

nagens: Estandarte, os três reis, uma estrela, 

pastores, bailarinas, ciganas e músicos. Existem 

também o Terno do Sol, Terno da Estrela, Terno da 

Bailarina (sendo que este é o que está registrado na 

Lapinha) e Terno das Flores.

Outrora o terno finalizava ao amanhecer na porta 

da Igreja Matriz, onde se realizava uma saudação.

A manifestação Cultural não possui idade definida, 

sabe-se que assim como muitas outras vem sendo 

passada de geração em geração, e se estende até 

hoje.

“É preciso o incentivo da família para que os jovens 

queiram participar do terno, e não deixem aca-

bar.”(Dona Sônia)
Fotos: Rosildo do Rosário
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lavagem surgiu em 1976, como relata 

Maria Isabel de Jesus Santana, conhecida A como Dona Zozó.  Segundo ela, a lavagem 

de Saubara teve início com Dona Celina, que a 

convidou para participar por perceber a alegria que 

ela possuía. Chegou um momento em que Dona 

Zozó passou a “puxar a lavagem”, ou seja, realizar a 

mesma, e foi daí que convidou o povo mais velho 

para ajudá-la na organização.

“O povo de Saubara era pobrezinho, ai eu saia com 

minha toalha pedido dinheiro ao povo para poder 

realiza a festa, e o povo me dava.”

Há muita diferença entre a lavagem que era 

realizada no inicio por Dona Celina e Dona Zozó

LAVAGEM

 e a que se realiza hoje, pois antes era realizada 

com simplicidade e atualmente possui muito mais 

recursos.

Maria Isabel expõe que a lavagem agrega valores 

ao Turismo de nossa cidade, pois atraem turistas 

ajudando assim na valorização e no crescimento 

da cidade.

“Minha fé em Deus era grande, era grande não é 

grande.”

A Lavagem de Saubara é realizada no último final 

de semana de Julho, que antecede o dia 04 de 

Agosto, o qual se celebra a festa do Padroeiro São 

Domingos de Gusmão. Participa da Lavagem os 

adeptos das religiões de matriz africana juntamen-

te com o povo saubarense e os visitantes vindos de 

cidades circunvizinhas. A saída é feita da chácara 

de Dona Leninha e tem a sua primeira parada na 

porta da capela Nossa Senhora do Rosário onde se 

realiza uma reverência, em seguida parte para o 

Rio onde é feita uma oferenda pelos adeptos do 

candomblé e segue para Igreja Matriz de São 

Domingos de Gusmão onde se encerra com a 

lavagem do adro da igreja que é feita ao som do 

hino do Senhor do Bonfim. A lavagem é acompa-

nhada por músicos que são filhos da terra.

“Sou filha de Santo Estevão, trazida pra Saubara por 

Deus.” (Maria Isabel de Jesus Santana, 89 anos)

Foto: Bel Saubara
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TABAROAS DE CABUÇU

s Tabaroas de Cabuçu tem 26 anos de 

existência, são mulheres que vestem-se 

com roupas coloridas e uma das mulhe-A res se veste de homem, e saem pelas 

ruas com o som da percussão. Antigamente as 

roupas ficavam a critério da participante, hoje o 

grupo possui uma roupa padrão.

“A origem das Tabaroas tem tudo haver com nossa 

realidade, com os nossos antepassados que são 

pessoas de origem simples.”

Dona Nadivalda Antônia da Cruz, conta que apren-

deu as histórias desta manifestação com sua avó 

Osvalda Castro de Jesus, que era integrante do 

grupo. Para Dona Nadivalda, as Tabaroas é um 

momento de distração em que ela busca por meio 

desta manifestação encontrar as suas raízes.  As

Tabaroas saem no intuito de trazer alegria para 

cidade.

“O que é que tem as Tabaroas? Vim aqui me 

apresentar...” (Nadivalda Antônia da Cruz, 54 anos)

BAILE PASTORIL

m 1982, Nilo Souza Trindade teve conheci-

mento do Baile Pastoril por sua tia Arlinda E Borges dos Reis, sendo o último baile 

realizado por ela, a partir daí teve continuidade por 

outros Mestres. 

É um teatro ao ar livre, um grande número de 

pessoas participava e cada qual levava seu 

Fotos: Wayra Silveira
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Nilo Trindade como era professor do grupo da 

Melhor Idade, começou a ouvir os seus alunos 

comentarem sobre o baile pastoril e pediram para 

que ele retomasse essa manifestação cultural. Por 

não ter conhecimento suficiente para realizar o 

Baile e por não ser Mestre, ele pediu orientação a 

Dona Catarina conhecida por “Catita” que o recebeu 

de braços abertos e muita emoção.

“Três coisas que eu mais gosto nessa Vida: Meu 

Marido, Minha Família e o Baile Pastoril.” (Palavras de 

Dona Catita).

tamborete por não haver cadeiras naquela época. 

Começava  por volta das 20:00 horas e terminava  

as 04:00 horas da manhã. Era um baile grande, de 

quatro a cinco atos, tinha intervalos e entre um 

intervalo e outro tinha as comédias: as frutas, as 

praias... 

Dona Catita abraçou o resgate do Baile Pastoril e 

Nilo juntamente com o Grupo da Melhor Idade 

reconstruiu, com a ajuda muito grande da 

Prefeitura e da secretaria da Ação Social. Por volta 

de Agosto ou Setembro começaram os ensaios, o 

elenco tinha 78 pessoas dividido em bailes.

No dia 25 de Dezembro de 2005, aconteceu uma 

importante apresentação no Espaço de eventos na 

rua do Lavrador.  Na ocasião foram muitos convida-

dos, com a presença de pessoas das cidades de 

Cachoeira, São Felix e Salvador. A Família Veloso foi 

convidada a prestigiar o baile e para surpresa de 

todos as 19:45h da noite chega Dona Canô e sua 

família

Em 2015 foi comemorado o Centenário do Baile 

Pastoril onde foi realizado no Antigo cinema de 

Saubara.

 

“Só temos a agradecer aos Mestres que se foram e aos 

que ficaram, e não deixar esta cultura morrer pois o 

Baile Pastoril é muito forte e completo na cidade de 

Saubara.” (Nilo Souza Trindade, 49 anos) 
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xistia em Saubara o grupo da Melhor 

Idade, que trabalhava com idosos na 

prática de exercícios físicos e cansados E daquela vida rotineira pediram ao 

Professor Nilo Souza o resgate da manifestação 

cultural do “Rancho do Papagaio”. Por não saber do 

que se tratava e como conduzir teve a ajuda de dois 

mestres: Joselita Moreira (Tia Jelita) e João Antônio 

(Seu João). A princípio se reuniram e deram início 

aos ensaios.

Fundado em 1 de janeiro de 1928, o Rancho do 

Papagaio saía nas ruas com as Pastoras, o Caçador, 

o Papagaio (que na época era uma criança),  a 

Estandarte, o Mestre Sala que acompanhava a 

Estandarte e os músicos no dia 6 de Janeiro, dia de 

Reis para comemorar.

RANCHO DO PAPAGAIO

As pastoras com saias rodadas, camisas com 

babados levam na mão dois pedaços de madeira 

para acompanhar o ritmo da música, a estandarte 

que leva a bandeira do 'Rancho do Papagaio' e o 

caçador com seu monco e espingarda. O Rancho do 

papagaio é todo cantado em forma de samba: “Ae 

ae ae aea, hoje é primeiro ano papagaio a voar”.

Nos dias de hoje, o Papagaio é representado por 

Niana que foi escolhida por ter uma estatura baixa, 

e o mais hilário da apresentação é ver o papagaio 

“morrer”.

O intuito do Rancho do Papagaio é contribuir para o 

enriquecimento da cultura de Saubara.

Nilo Souza Trindade, 49 anos

Fotos: Rosildo do Rosário
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s moradores de Saubara trabalhavam 

exaustivamente nos dias de Carnaval, 

por conta do grande fluxo de pessoas O que visitava nossas praias e procura-

vam um lugar tranquilo para passar os dias de festa. 

E ao final do Carnaval não tinham uma diversão, 

então alguns jovens daquela época sentiu a 

necessidade de criar  um bloco em  que toda a 

comunidade pudesse participar. Como em Salvador

BOI ELÉTRICO

existia o encontro de Trios Elétricos, daí a ideia do 

nome “Boi Elétrico”. 

Com início em 1991, o Boi Elétrico vem crescendo a 

cada ano, é o Carnaval do povo Saubarense. O Boi 

não tem uma fantasia determinada, o homem se 

veste de mulher, a mulher de homem e quem tem 

sua fantasia sai no bloco também, o que importa 

mesmo é acompanhar o cortejo e se divertir. Hoje é 

um bloco que atrai muitos turistas, deixando a 

quarta-feira de cinzas que para muitos é um dia de 

silêncio pois se inicia a quaresma, em um dia de 

alegria e festa.

 

O Boi foi registrado como associação e se mantém 

com a contribuição dos organizadores, comercian-

tes e da população que contribuí com uma quantia 

simbólica e é usado para comprar a “cachaça” que vai 

na carroça e é distribuída  gratuitamente. A charan-

ga (instrumento de percussão) sempre acompanha o 

Boi Elétrico e os músicos tocam sem interesse 

financeiro.

 

“Na verdade o carnaval de Saubara é o Boi Elétrico “

( Augusto Cesar Cardoso, 53 anos  ) 
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Foto: Jeferson do Rosário
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 Careta do Mingau surgiu em tempos de luta 

pela Independência da Bahia. Reza a 

história que durante as lutas, homens se A refugiaram na gruta dos Milagres e suas 

mulheres vestiram-se de branco, colocavam a panela 

na cabeça e gritavam com voz do além: Olha o mingau! 

Olha o mingau! Olha o mingau... assustando assim as 

tropas inimigas e elas poderem alimentar seus 

maridos.

Atualmente as caretas saem na madrugada do dia 02 

de Julho. Reúne-se um grupo, todos vestidos com 

roupas brancas, com o rosto coberto, com chapéu de 

palha e a panela do mingau em cima da cabeça,  e todo 

o percurso pelas ruas de Saubara é  acompanhado por 

samba de roda.

Maria da Cruz dos Santos, aos 92 anos é uma das que 

CARETA DO MINGAU

mantém viva a  tradição das Caretas do Mingau, 

ela conta que fazia 3 panelas de mingau: uma 

de milho, outra de tapioca e uma outra de 

massa. Nesta manifestação saem homens e 

mulheres.

“Não se faz nada sem homem e Não se faz nada 

sem mulher.”

Dona Maria conta que desde que ela nasceu já 

existia as caretas, ela por sua vez chegando a 

mocidade decidiu ingressar nesta manifestação 

cultural.

“As caretas é muito importante pra me pela 

animação e entusiasmo que causa em me.” (Maria 

da Cruz dos Santos, 92 anos)

Fotos: Rosildo do Rosário
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CARETAS DO MINGAU

Na madruga do dois de julho, data em que se come-

mora a Independência da Bahia, nas principais ruas de 

Saubara, vemos um grupo de mulheres vestidas com 

panos brancos, chapéus de palha, panelas e choca-

lhos, além de um sonoro:- Olha o mingau, olha o 

mingau...As Caretas do Mingau constituem um grupo 

de mulheres que materializam um rito de passagem, 

(ELIADE, Mircea) um rito de continuidade de uma 

memória histórica sobre o período das guerras de 

independência da Bahia. Submersas no universo da 

guerra silenciosa, das estratégias, do uso de máscaras 

como combate, as Caretas do Mingau se fazem à 

revelia de caracterizações absolutas e por isso 

mesmo, elas se apresentam como singulares. As 

Caretas carregam, assim como carregam as panelas, a 

leveza das experiências, individuais e coletivas, 

simultaneamente. Isso nos permite pensar e querer 

dizer que, as Caretas do Mingau, podem ser compre-

endidas de diversas formas, inclusive como espaço de 

produção de saberes e fazeres. Falar das Caretas do 

Mingau se faz necessário falar das máscaras. A 

máscara revela!Nos coloca em uma encruzilhada: a 

máscara oculta o rosto, tornando-o imóvel. Por outro 

lado, a máscara, que camufla a expressão, concomi-

tantemente ela apresenta elementos que escapa aos 

olhos. Devido a sua magicidade, as máscaras ganha-

ram destaque nas produções sobre arte, sobretudo, na 

arte diaspórica. Identificamos que a utilização de 

máscaras como característica fundamental no campo 

simbólico e subjetivo é de grande importância para 

grupos africanos, como escreve Ferreira, “as máscaras 

nas comunidades africanas, geralmente estão ligadas  

a rituais religiosos, de guerra, de fertilidade da terra 

 e até mesmo de entretenimento, elas são criadas para 

serem vista sem movimento. Diferentemente das 

máscaras da sociedade ocidental, para as comunida-

des africanas toda a indumentária que cobre o corpo 

do mascarado é considerada máscara (...) (FERREIRA, 

p.3), legado cultural africano, através da Diáspora 

Africana. A máscara é um objeto que causa um 

fenômeno intrigante, qualquer indivíduo pode se 

tornar outra pessoa por debaixo de sua cobertura. 

Este processo de transformação é apreciado por 

diferentes culturas para simbolizar seus ancestrais e 

divindades na maioria dos rituais.Esse breve apanha-

do serve para ampliar o olhar quando se falar em 

Caretas do Mingau. Falar sobre as Caretas é desenvol-

ver e direcionar variados olhares: sendo um aquele 

próprio de quem das mulheres que fazem as Caretas e 

o outro aquele que não está tangível, que não está sob 

os olhos, está no plano imaterial e é subjetivo. A 

performance das Caretas do Mingau revela-se então 

como construção de uma particular tradição, onde se 

comunica uma história da independência da Bahia, a 

partir do protagonismo feminino. Dona Maria da Cruz 

é a principal Careta, por ser a mais velha do grupo. Ela 

é uma guardiã dessa tradição cultural saubarense, 

que a partir das suas experiências nos relata grandes 

momentos nas Caretas do Mingau. Hoje, por conta da 

sua idade, ela já não sai mais nas Caretas, mas o seu 

legado garante a continuidade desse grandioso 

evento. Salve às Caretas do Mingau!

Vanessa Pereira.
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CHEGANÇAS

s grupos de Cheganças ou Marujadas, 

como são chamados essa manifestação 

tem diferentes características nas O diferentes comunidades onde ela 

aparece, umas contam as histórias acontecidas nas 

lutas medievais entre Mouros e Cristãos, outros 

grupos contam passagem de acontecimentos 

durante as lutas pela Independência da Bahia e 

outros fazem louvor as santos católicos. Mario de 

Andrade já apontava que “apesar de terem todos 

seus  elementos  importados de costumes ibéricos 

são entidades próprias,  aqui organizadas e de 

indiscutível formação brasileira em seu conjun-

to”.Todos esses grupos trazem memórias de 

acontecimentos que tem grande importância para 

a compreensão da construção do nosso  Estado, por 

utilizar  de elementos  de acontecimentos que 

foram reelaborados por brasileiros.

A Marujada ou Chegança é um espetáculo, auto ou 

folguedo popular, que leva o espectador para o 

universo das grandes navegações dos séculos XV, 

XVI e XVII. Lançados ao mar, os homens da época 

criaram novos gêneros literários – como os relatos 

de naufrágios - e novas canções, danças e dramas 

que se espalharam pelos novos mundos. É encon-

trada principalmente nas regiões Norte e Nordeste 

do Brasil e são conhecidas como Chegança de 

Marujos, Chegança de Mouros, Barca, Nau 

Catarineta, Fandango ou Chegança, simplesmente.

Dança dramática, expressão vulgarizada por Mário  

de Andrade, é o nome genérico com que os folclo-

ristas brasileiros designam os nossos grandes 

bailados populares que se baseiam num assunto e 

tem na sua maioria, partes faladas e representadas.

Grande número das nossas danças-dramáticas 

dividem-se estruturalmente em duas partes bem 

definidas: um cortejo coreográfico, com que o 

grupo representador se locomove pelas ruas, ao 

som de cantos vários habitualmente chamados de 

cantigas e uma parte dramática, entremeiando 

elementos falados, danças e cantos, geralmente 

chamada de embaixadas. Entre as peças do cortejo, 

ou não-dramáticas, figuram tradicionalmente 

louvações, despedidas e cantos de marcha. Os 

bailarinos-atores são dirigidos por um chefe, quase 

sempre denominadoMestre que além de orientar o 

conjunto, representa, na maioria dos casos, um dos 

principais papéis. (Alvarenga 1955 p9).

Em cada região, a Marujada ganha características 

específicas. O modo como são constituídos os 

grupos e o jeito de se apresentar variam. Em alguns 

lugares há somente grupos de mulheres, em outros 

de homens.

Em Saubara temos quatro grupos de chegança: 

Chegança Fragata Barca Nova Feminina, Chegança 

Fragta Barca Nova – Masculina, Chegança de 

Marujos Fragata Brasileira – Masculina e Chegança 

de Marujos Fragata Brasileira Mirim.
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 Chegança Feminina surgiu inspirada na 

Chegança Masculina dos Mouros, tendo 

como instrutor Edmundo Passos. Com o A decorrer do tempo algumas pessoas saíram, 

mas Aurelita sempre permaneceu, sendo ela a 3° 

Geração, desde criança  Dona Aurelita sempre acom-

panhou seu pai na Chegança.

 

O grupo completou, em janeiro de 2017, 27 anos de 

atividades contínuas. Desde que a Chegança Feminina 

iniciou suas atividades, a única alteração comentada 

refere-se à saia, que era rodada, toda pregueadinha e 

passou a ser saia justa.

CHEGANÇA DE MOUROS

BARCA NOVA FEMININA

 “O grupo foi formado a partir da iniciativa de 

Maria de Tomé, Ângela, Ceiça de Cabeça de 

Sardinha e Barbinha de Peró. Essas quatro 

criaturas estavam em pé e sentadas no passeio 

de João de Lino. Foi em 1990. Eu vinha saindo de 

Dona Dete indo para Lourinho tomar uma 

cervejinha e elas me chamaram. Elas já estavam 

falando sobre a Chegança e achavam que se os 

homens podiam elas poderiam também”, conta 

Edmundo Passos de Jesus, Mouro.

“A Marujada tem muita importância para mim... Fui 

tomando gosto e estou aqui até hoje”

Dona Aurelita Passou a ser General a pedido de 

Pintinho, depois fez o papel de General e Patrão 

e hoje tem a função de General e Mestre. As 

músicas são de grande importância na vida 

Fotos: Carol Garcia
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dela, ama todas de coração sem exceção. O desejo 

da Senhora Aurelita é que esta manifestação 

permaneça viva e que os jovens sintam o desejo de 

participar e contribuir para o crescimento da 

Chegança Feminina.

  

Os personagens principais são: 

Ÿ Calafatinho  

Ÿ Primeiro Pipão  

Ÿ Primeiro Gajeiro 

Ÿ Segundo Gajeiro  

Ÿ General 

Ÿ Mouro 

Ÿ Mestre 

Ÿ Comandante  

Ÿ Mediato  

Ÿ Marujada  

 

O grupo já participou de diversas atividades: I, II, 

III e IV Encontro de Cheganças; Encontro de 

Cheganças de Jacobina; Encontro de Cheganças 

de Taperoá; Desfile de 2 de julho em Salvador; 

Intercambio Brasil/Portugal.

Aurelita Santos Rocha, 65 anos CHEGANÇA DOS MOUROS

BARCA NOVA MASCULINA

 Chegança surgiu há aproximadamente 

110 anos, não tem uma data precisa, 

porque não há registro escrito. Ela surgiu A depois que uma chegança de Mar Grande 

veio fazer uma apresentação em Saubara, daí o 

Foto: Carol Garcia
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pessoal gostou do grupo e formaram a Chegança 

Barca Nova.

O grupo apresenta-se sempre no mês de agosto em 

Saubara, dentro dos festejos de São Domingos de 

Gusmão, também nos festejos do bairro da Rocinha, 

além de outras ocasiões e outras cidades. Composta 

basicamente por pescadores, vem mantendo a tradi-

ção da comunidade de Saubara. O grupo relata as 

batalhas entre Mouros e Cristãos, uma encenação 

belíssima que dura em torno de uma hora, acompa-

nhada por uma orquestra de pandeiros e um coro 

fantástico que emociona a todos presentes.

A Chegança Masculina de Mouros Barca Nova, já se 

apresentou em diversas localidades, como: Valença, 

Vera Cruz, Salvador, Santo Amaro, Cruz das Almas, 

Cachoeira,  Acupe,  entre outros. 

O grupo fez parte do documentário Bahia 

Singular e Plural da TVE, participou das quatro 

edições do Encontro de Cheganças da Bahia, foi 

um dos grupos documentados no Material “Êta 

Marujada”, participou da Flica (Feira Literária de 

Cachoeira), do desfile do 2 de julho em Salvador 

e nos festejos da cidade de Saubara.

A chegança dos Mouros Barca Nova Masculina, 

conta através de músicas ritmadas com pandei-

ros feitos de couro as histórias de lutas exter-

nas, da vida dos marujos em alto mar e das 

saudades que muitos possuíam de seus familia-

res. O grupo vem incentivando as crianças a 

participarem na certeza da manutenção e 

perpetuação deste patrimônio Cultural. 

“Minha alegria é a Chegança.”

Esta manifestação é composta pelos seguintes 

personagens:

Ÿ General;

Ÿ Comandante;

Ÿ Embaixador;

Ÿ Mouros;

Ÿ Calafatinho;

Ÿ Marujos.

“A Chegança dos Mouros é alegria é tradição”

(José Alves de Jesus, 71 anos)

Foto: Carol Garcia
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 grupo “Chegança dos Marujos Fragata 

Brasileira” Segundo relatos dos mais 

antigos, o grupo “Chegança dos O Marujos da Fragata Brasileira” tem por 

volta de 80 anos, acreditamos que tem mais de 100, 

mesmo tendo sido um dos mais importantes 

movimentos culturais da cidade de Saubara, 

situada no Recôncavo Baiano, ficou durante muito 

tempo desativado, ninguém sabe precisar quanto 

tempo.

 

Apenas em 1977, alguns remanescentes saudosos 

resolveram se juntar e recriar a “Chegança”, que 

CHEGANÇA DOS MARUJOS 

FRAGATA BRASILEIRA

também é conhecida como Marujada, e no dia 4 de 

agosto de 1978 fizeram sua primeira apresentação 

pública, a data escolhida por ser dia em que se 

comemora o dia de São Domingos de Gusmão, 

padroeiro da cidade. Desde então, vem sendo 

sacramentada a presença da “Chegança” nestes 

festejos.

 

As cantorias da “Chegança” contam a história de 

uma marinha de guerra genuinamente brasileira 

que participa da guerra de independência da Bahia, 

protegendo a Baia de Todos os Santos, contra os 

invasores, relatando também acontecimentos que 

se passam dentro das embarcações. Toda a história 

é contada através de canções que são acompanha-

das por uma orquestra de pandeiros tradicionais. É 

uma belíssima manifestação, que encontramos 

apenas na cidade de Saubara, e abrange cerca de

Fotos: Carol Garcia
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oito ritmos diferentes com mais de cinqüenta canções. 

É importante lembrar além de tratar da guerra, tem 

uma forte presença religiosa, sendo que o ápice das 

apresentações da “Chegança” se dá dentro da Igreja 

Católica.

Ÿ I Caminhada Cultural de Saubara (Projeto realiza-

ção com o objetivo de reunir todas as manifesta-

ções culturais da cidade, numa atividade que 

agrada toda comunidade.) – 2011;

Ÿ Oficinas Brincadeiras de Roda (Atividade realizada 

em parceria com a Universidade Estadual da Bahia 

e Universidade Federal da Bahia, as oficinas foram 

acompanhadas pelos mestres da cultura popular  e 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

professores das universidades e destinadas a 

estudantes da comunidade de Saubara) – 2011;

Ÿ Criação do grupo de samba mirim (Grupo 

formado através do Projeto do Pontão 

parceria da Associação com a ASSEBA, 

buscando fortalecer e conservar essa cultura 

hoje reconhecida como Patrimônio Imaterial 

da Humanidade) – 2012;

Ÿ I Arrastão do Samba de Roda de Saubara – 

2012;

Ÿ Caminhada Ecológica para Santiago do 

Iguape (Atividade realizada com crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da comunida-

de, com o objetivo de conhecer e apreciar as 

belezas naturais, matas, rios encontrados no 

percurso do passeio) -2012;
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Ÿ Oficina de máscaras (Atividade realizada em 

parceria com o Instituto Mauá, ministrado pela 

consultora Eva Souza na construção de másca-

ras e artesanatos de papel.) -2012;

Ÿ Oficina de chegança (Atividade criada pela 

associação com o objetivo de transmitir os 

saberes dos mestres as crianças e adolescentes) 

– 2012/2013/2014;

Ÿ Oficina de artesanato (Realizada pela Mestra do 

Samba de Roda Anna Moreira com crianças e 

adolescentes da comunidade) – 2011/2012;

Ÿ Oficina de samba de roda (Ministradas pelos 

mestres do samba de roda com crianças da 

comunidade) - 2012;

Ÿ Mostra de Filmes para alunos de Escola Pública 

– 2013;

Ÿ I Mostra de Samba de Roda de Saubara (Projeto 

que contou com a participação de manifesta-

ções culturais de outros Estados (jongo, tambor 

de crioula e carimbo) juntamente com o samba 

de roda, com apresentações culturais e oficinas 

nas escolas municipais) – 2013;

Ÿ Realização do I e II Caruru de Cosme e Damião – 

setembro de 2013/2014;

Ÿ Parceria com a ASSEBA no lançamento do CD do 

grupo de Samba das Raparigas – Santo Amaro-

Ba – 2013;

Ÿ Articulação na participação da Chegança e do 

Samba de Saubara no “Encontro de Culturas 

Populares e Identitárias – São Paulo-SP 2013;

Ÿ Parceria com o Grupo da Melhor Idade (Que 

consiste no apoio e incentivo as atividades 

realizada pelo grupo);

Ÿ Oficina de Audiovisual (Atividade realizada 

através do Projeto Registrando as Marujadas) – 

2013;

Ÿ Parceria na realização do Presente de Iemanjá 

(2013);

Ÿ Incentivo e Apoio aos grupos e atividades 

culturais de Saubara (2013);

Ÿ C r i a ç ã o do site da Marujada

      www.marujadadesaubara.org.br (2013);

Ÿ Pesquisa e Registro audiovisual e fotográfico 

dos grupos das Cheganças da cidade de 

Saubara, tendo como produto final (DVD, CD e 

CATÁLOGO) – 2013/2014;

Ÿ Realização do I, II, III e IV Encontro de Cheganças 

da Bahia – 2013/2014/2015/2016;
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 Chegança Fragata Brasileira Mirim surgiu 

no ano de 2013, com o objetivo evidente de 

fazer a transmissão dos conhecimentos A tradicionais para crianças e adolescentes da 

comunidade e com isso estreitando os laços das 

famílias mantenedoras da tradição local. 

Primeiramente foi realizado uma parceria com as 

escolas do município através do Programa Mais 

Cultura nas Escolas, onde um dos membros do grupo 

de adulto Zinoel Fontes iniciou na unidade escolar a 

realização de oficinas com toques de pandeiros, a 

dança e o canto. Posteriormente esta iniciativa nos 

CHEGANÇA FRAGATA BRASILEIRA- MIRIM

levou a ganhar o prêmio Ponto de Memória do  

IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, que 

incentivou iniciativas de preservação da 

memória tradicional brasileira.

O prêmio serviu como colaboração e incentivou 

a criação do grupo mirim. Hoje composto por 

cerca de 40 crianças da comunidade que 

regulamente participam de atividades culturais 

locais e também já se apresentou em cidades 

vizinhas.

Rosildo do Rosário

Fotos: Carol Garcia
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 Zé do Vale conta uma 

história real, de um 

homem chamado Zé O que era um desordei-

ro, ladrão e briguento. A história 

inicia-se em Pernambuco até que 

chega na Bahia. Esta manifesta-

ção cultural não tem data fixa 

para sua apresentação, nela só 

sai homens, mesmo os papéis 

femininos são os homens que 

fazem.

Durante um tempo o Zé do Vale 

ficou desativado, daí o Senhor 

Djalma, apelido de José Alves de 

Jesus passou a direção deste 

movimento. Djalma conta que na 

formação antiga o Senhor Eurico 

era quem fazia o Zé do Vale.

“Pra me é uma alegria, faço tudo 

com alegria e carinho.”

Quando Zé do Vale está na rua a 

alegria toma conta das pessoas e 

da cidade, fazendo com que as 

ZÉ DO VALE

pessoas tenham um meio de 

distração e diversão. A manifes-

tação é sempre acompanhada de 

samba e os personagens são:

Ÿ Presidente

Ÿ Puxador do Samba

Ÿ 2 guardas

Ÿ Mãe

Ÿ Irmã de Zé

Ÿ Zé do vale

“Minha alegria é Zé do Vale e a 

Chegança.” (José Alves de Jesus, 

71 anos).

Fotos: Eliege Santiago
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Samba de Roda
“O samba era a alegria da gente.”

aubara, assim como as muitas cidades do 

Recôncavo tem o samba de roda como 

principal  manifestação cultural .  S Acredita-se também que esta seja a mas 

velha de todos. Em Saubara temos cinco grupos de 

Samba: Samba Mirim da Vovó Sinhá, Samba do 

Vovô Pedro, Samba do Rosário, Samba Raízes de 

Saubara e o Samba das Raparigas.

Em tempos antigos toda festa em Saubara se 

resumia em samba, sobre a luz dos candeeiros o 

samba corria durante dias e era feito em toda 

cidade de modo que todos participavam.

“Só saia do samba no fim.”

Relata Dona Anna que o samba de roda era o que 

trazia alegria para ela e a família, pelo fato dos dias 

serem duros de trabalho na roça, muitas vezes 

tendo que trabalhar noite e dia para poder ter de 

onde tirar o sustento. Muitas das cantigas do samba 

de roda, traz em sua composição relatos da vida do 

povo de origem humilde pesqueira.

“Tudo termina em Samba.” (Maria Anna Moreira do 

Rosário, 68 anos)

 Samba de Roda de Vovô Pedro foi 

criado em 1º de maio de 2012 na Rua 

da Matriz no município de Saubara. O O grupo foi criado e é liderado por Vovô 

Pedro, que já participou de dois outros grupos da 

comunidade: Samba das Raparigas e o Samba 

Raízes de Saubara. Sua vivência com o Samba de 

Roda o levou a fundar um grupo que foi carinhosa-

mente batizado com seu nome e adjetivado de 

Vovô Pedro. Desde então esse grupo vem partici-

pando e produzindo diversas atividades culturais.

Aos 74 anos, ele se considera um homem de vida 

alegre.  Algumas das suas composições são inspira-

das na própria vida,  de  agricultor e pescador.

SAMBA VOVÔ PEDRO

Foto: Reinilson do Rosário
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O Grupo de Samba Vovô Pedro, que toca samba  chula 

e samba corrido, possui atualmente 28 sambadores e 

sambadeiras envolvidos. 

Principais realizações:

Ÿ I, II, III e IV Aniversários do grupo.

Ÿ Festa de Santa Rita da Rua da Matriz.

Ÿ Festa de São Pedro na comunidade de Cabuçu.

Participações:

Ÿ I, II, III e IV Mostra do Samba de Roda de Saubara;

Ÿ Festival de Samba de Roda do Recôncavo da Bahia;

Ÿ II Mostra do Samba de Roda da Bahia;

Ÿ Encontro dos Mestre do Samba de Roda;

Ÿ Festa de Aniversario da cidade de Saubara;

Ÿ Festa de São João em Bom Jesus dos Pobres;

Ÿ Festa do Padroeiro de Salina das Margaridas;

Ÿ Circuito do Samba de Roda da Bahia.

O Samba das Raparigas surgiu há mais de 35 anos no 

município de Saubara na região do Recôncavo baiano 

e traz em sua coordenação a mestrasambadeira D. 

Anna Moreira do Rosário, de 69 anos de idade. Além do 

Samba de Roda a mestra preserva outras iniciativas 

culturais no município como a Chegança de Saubara, 

também denominada de Marujada e técnicas de

SAMBA DE RODA

AS RAPARIGAS

 artesanato. Filha de sambadores e pescadores, 

D. Anna seguiu o ofício de seus pais no tocante a 

pescaria e continuidade do samba de roda.

 

Os 09 irmãos da sambadeira foram criados com 

rigidez e então eram proibidos de ir aos bailes e 

sambas, ainda assim, D. Anna fugia e não perdia 

as brincadeiras. Apesar de apanhar de seu pai, 

no dia seguinte estavam acompanhando os 

palmeados e os passos do samba de roda.

 

O Samba das Raparigas é composto por 20 

integrantes e durante as apresentações os 

sambas cantados são os corridos e as chulas 

trazendo em suas letras alusão a vida pesqueira 

daquele local. Os instrumentos utilizados são 

violão, cavaquinho, pandeiro, marcação e 

timbal. As sambadeirasse vestem com saias 

compridas, com estampas variadas ou cores 

lisas e algumas delas tocam o prato e faca.  O

Foto: Reinilson do Rosário
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grupo conta com a participação também de sua 

irmãD. Maria Emília. Há um ano Anna perdeu sua 

irmã e companheira Dona Joselita Moreira, que 

muito contribuiu para a preservação e a memória 

do Samba de Roda na cidade.

A denominação ao Samba das Raparigas faz 

referência a antiga forma com que se mencionava 

as moças novas e solteiras. A partir deste grupo foi 

constituído o Samba do Rosário com a finalidade de 

continuidade da manifestação, este é composto por 

filhos e demais integrantes da família da Mestra.

Rosildo do Rosário

ste grupo de sambadores vem da cidade 

de Saubara, região em que se preserva 

com fervor a cultura popular. Fundado em E2004 o grupo é formado por músicos 

(homens), que tocam cavaquinho, violão, pandeiros, 

marcação e tamborim.

Dentre as diversas atividades realizadas destacam-

se:

Ÿ Participação no V Mercado Cultural;

Ÿ  Participação no Circuito do Samba em 2008;

SAMBA DE RODA
RAÍZES DE SAUBARA

Ÿ Feira do Porto de Acupe;

Ÿ  Festas em homenagens a Santo Antonio, São 

Domingos de Gusmão, Santa Barbara e São 

Roque;

Ÿ Participação no Circuito do Samba de Roda do 

Recôncavo.

O grupo que toca o samba chula e corrido 

encanta públicos de todas as idades, afinal o 

samba de roda tem dessas coisas.

Foto: Reinilson do Rosário
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SAMBA DO ROSÁRIO

samba do Rosário é um dos grupos de 

Samba de Roda da cidade de Saubara que 

segue uma tradição de família de samba-O dores no município. O grupo foi constituí-

do no ano de 2004, e sua denominação traz o nome da 

família Rosário, além de reunir boa parte de compo-

nentes da referida família. Os seus integrantes com 

idade entre 19 e 46 anos, dividem-se em nove tocado-

res dos instrumentos de violão, cavaquinho, pandeiro, 

marcação e timbal e quatro sambadeiras que se 

apresentam vestidas com saias longas e estampadas. 

Durante as apresentações, o grupo faz o samba 

corrido, algumas cantigas são populares e 

outras de autoria dos sambadores.

Além do Samba de Roda, alguns destes samba-

dores integram a “Chegança” ou “Marujada” de 

Saubara.

inhá, esse foi o nome escolhido pelas 

crianças para batizar o grupo de 

samba de roda mirim. Dona Sinhá foi a S bisavó de muitos deles (Juão, Vitória, 

Dandara, Kewem, Vinicius, Kelly, Samanta, 

Katarina, Jeferson Gabriel).

Sambadeira das boas,  foi uma das mulheres 

que lá no final da década de 70 conheceu Ralph 

Waddey, pesquisador que deu inicio a sua 

pesquisa do Samba na comunidade. Sinhá era 

mãe de Dona Jelita e Dona Anna, as duas 

Mestras responsáveis pela oficinas que deu 

origem ao grupo. 

No inicio de todo o processo havia uma angús-

tia com a falta de interesse das crianças em 

participar do Samba de Roda e o que nos 

preocupava ainda mais era que uma caracterís-

tica importante do Samba estava também se 

SAMBA DE RODA

MIRIM DA VOVÓ SINHA

Foto: Reinilson do Rosário
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perdendo, é dentro das próprias  famílias que se 

formam Sambadores e Sambadeiras e em Saubara 

buscamos fortalecer esse elo, por isso na sua 

grande maioria os participantes do grupo mirim 

são filhos, netos e bisnetos de Sambadores e 

Sambadeiras.

O grupo se formou em 2013, com crianças entre 6 e 

13 anos de idade. A partir das oficinas realizadas no 

Projeto Rede do Samba de Roda realizado em sua 

primeira versão pela Associação dos Sambadores e 

Sambadeiras do Estado da Bahia – ASSEBA e depois 

pela Associação Samba de Maragogó de 

Maragogipe, desde então esse trabalho que em 

Saubara tem a parceria da Associação Chegança 

Fragata Brasileira ganhou dois importantes 

prêmios: o Pontinho de Cultura do Estado da Bahia 

e o Prêmio Ponto de Memória do IBRAM – Minc que 

possibilitou a continuidade das oficinas e um 

melhor aprendizado por parte das crianças.

As oficinas de Cavaquinho, violão, percussão, canto 

e dança oferecidas com os projetos tiveram diver-

sos Mestres e Mestras orientadores, mas Tia Jelita 

como eles carinhosamente chamavam foi quem se 

manteve firme e conduziu os trabalhos brilhante-

mente até o seu falecimento.

O grupo já participou de diversas atividades dentre 

elas: 

Ÿ Os festejos de São Cosme e Damião na Casa do 

Samba em Santo Amaro; 

Ÿ I, II e III Mostra do Samba de Roda de Saubara;

Ÿ I Conferência Municipal para Criança e 

Adolescente em Saubara;

Ÿ Projeto Samba de Roda X Inclusão Social em 

Santo Amaro;

Ÿ Apresentações em Escolas da Rede Municipal 

de Ensino; 

Ÿ Festival de Samba de Roda em Acupe;

Ÿ Projeto Cartilha do Samba Chula e nas 

Comemorações do dia 25 de novembro em 

Saubara. 

Esse trabalho nos traz a certeza que o Samba tem 

vida longa.

Rosildo do Rosário

Foto: Reinilson do Rosário
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 tradição da barquinha é antiga no municí-

pio de Bom Jesus dos Pobres e está relacio-

nada a atividade pesqueira daquele ambi-A ente. Sua origem remonta dos tempos em 

que mulheres de pescadores saíam as ruas na data de 

31 de dezembro carregando uma barca, na qual era 

levada até o mar com o objetivo de agradecimento a 

BARQUINHA

rainha do mar Yemanjá, assim como sua interse-

ção para um novo ano próspero, assim como de 

fartura aos pescadores. Durante o cortejo um 

grupo de músicos percursionistas acompanha 

as mulheres, tocando diversas músicas dentre 

elas, o tradicional samba de roda. Hoje a 

tradição da barquinha é mantida pela senhora 

Maria Rita dos Santos, conhecida por D. Rita da 

Barquinha. D. Rita mantém o conjunto junta-

mente com o apoio de familiares e de algumas 

meninas de sua comunidade. Com o intuito de 

preservar a manifestação criou a “Barca Mirim” 

constituída por crianças de sua cidade.  A 

mestra sambadeira se apresenta em festejos 

locais, a exemplo das lavagens de Bom Jesus 

além de participar de outros eventos fora de sua 

cidade como o desfile cívico que retrata a 

Independência da Bahia “02 de Julho”, da 

Caminhada Axé e no Cais Dourado com Mariene 

de Castro, ambos em Salvador. Em setembro de 

2010 D. Rita participou do Encontro da 

Diversidade Cultural (evento promovido pelo 

Ministério da Cultura) no Rio de Janeiro, além de 

já ter se apresentado em um evento cultural na 

França e participou do Documentário Mulheres 

do Samba de Roda, em 2015.

As sambadeiras que acompanham D. Rita da 

barquinha se apresentam com saias rodadas 

coloridas, camisas e colares. O traje de D. Rita é 

diferenciado, ela carrega na cabeça uma barca 

enfeitada com muitas flores. As cantigas tiradas 

são cantadas por D. Rita, que dentre outras 

atividades da manifestação, toca tambor.

Foto: Uendel Galter
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CAPOEIRA

ntônio Fernando da Silva, conhecido 

como Mestre Fernando, é um dos que 

apoiam o movimento da capoeira em A Saubara. Mestre Fernando pratica 

capoeira desde os 10 anos de idade, tendo como 

mestre Vicente Ferreira Pastinha (Mestre Pastinha).

A capoeira que surge no tempo da escravidão como 

forma de luta em defesa às opressões da escravatu-

ra estende-se até hoje como marca da cultura 

negra no Brasil.

Em Saubara temos a prática da capoeira, do 

maculelê e da puxada de rede. Mestre Fernando já 

viajou por muitas vezes a serviço da capoeira, já foi 

conselheiro da Associação Brasileira Capoeira 

Angola, hoje ele apenas faz parte como membro.

“A capoeira tem grande importância na minha vida, 

por fazer parte da cultura.”
“Sou filho da terra, aprendi capoeira em Salvador com 

Pastinha.” (Antônio Fernando da Silva, 73 Anos)

Fotos: Jeferson do Rosário
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o certo, não temos precisão nas datas 

e nos fatos. No entanto, na África, 

precisamente em algumas etnias A (povos), as máscaras estão associadas 

aos cultos voduns e eguns (espíritos). Ritual 

celebrativo com a presença de toda comunida-

de em volta, homens, mulheres e crianças, 

(cantando, tocando, dançando), é festa, é alegria. 

No nosso caso, ganha proporções de uma 

brincadeira para assustar, para pegar... (se 

divertir). Temos ao menos a certeza de que é 

ancestral. Por lá os eguns são cobertos de 

palhas secas no corpo, aqui folhas de bananei-

ras também secas, as máscaras, de seres 

imaginários, etc. Lá se tem um gemido bem 

agudo tipo (urrurrurr), aqui se usa um grave 

(bruuuuuuu), lá saias neste formato bem 

arredondadas, aqui também. Enfim, além de 

outras coincidências. A comunidade, acima de 

tudo se faz presente, ao redor.

“Brincar de Careta” e “Sair de Caretas” são frases 

conhecidas no espaço geográfico chamado 

Saubara, quando está terminando o mês de 

junho. Neste período do ano – muitos saubaren-

ses – já começam a pensar como confeccionar 

uma máscara de papelão, a fim de manter a 

tradição e também se divertir. “Brincar de careta 

Máscaras de Papelão

CARETAS
Fotos: Rosildo do Rosário
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é ser movido por esse encanto que desde cedo 

floresce... todos querem participar.... Isso é fantás-

tico!!!”  (Helly Guio, 2016).

As tradicionais “Máscaras de Papelão” que movi-

mentam a sede do município de Saubara,  durante 

as tardes de cada domingo do mês de julho, primam 

pela criatividade dos artesãos (mascareiros). “Os 

domingos de julho são contagiados por essa 

magia... ao som das palhas misturado com os 

chocalhos... É lindo!!!.”  (Helly Guio, 2016)

Confeccionar ou usar uma “Máscara de Papelão” faz 

parte das tradições, dos costumes e da cultura do 

povo saubarense. “Cultura viva preservada até hoje 

por todos, seja por crianças ou adultos”. (Helly Guio, 

2016).

“Chama-se cultura tudo que é feito pelos homens 

ou resultado do trabalho deles e de seus 

pensamentos”. (Darcy Ribeiro, 1995). As máscaras 

de tecido, de papelão, de lama, de materiais recicla-

dos são exemplos culturais, fazem parte da 

História, da Cultura e das tradições do povo sauba-

rense.  “Que maravilha. O tempo passa, mas as 

tradições permanecem”.(MaricéliaBulcao, 2016) .

Incentivar a confecção de “Máscaras de Papelão” é 

uma das formas de resgatar / manter viva a tradição 

das “Caretas de Saubara”.  “Muito bom saber que o 

resgate da cultura existe.Bom saber que ainda tem 

pessoas que se importam com a preservação da 

cultura popular do Recôncavo da Bahia. [...] Não 

sou natural de Saubara, sou de Santo Amaro. Porém, 

há muito de mim aí nessa terra, desde a infância 

então eu torço pela cultura viva de Saubara. Pelo 

que fui neste lugar, pela minha mãe que me deu a 

oportunidade de viver os melhores anos da minha 

vida em Saubara e os amigos que fiz e deixei. 

Ontem estava assistindo um documentário sobre 

as sambadeiras e fiquei feliz em ver Saubara sendo 

representada.” (Johnny Olliver, 2016).

Endossando as palavras de Olliver, no que se refere 

ao resgate cultural, o pesquisador Bel Saubara, 

comentou: “E nós companheiro... na verdade, 

encaro como missão... Não podemos perder a 

ancestralidade, perder a memória... É perder nossa 

identidade, e jogar fora o nosso passado... A luta é 

árdua... Mas estamos resistindo “. (Bel Saubara, 

2016).

As “máscaras de borracha” (máscaras industriais) 

não são bens culturais, isto é, não fazem partem da 

tradição saubarense de “brincar de careta” ou “sair
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de careta”. As artísticas “Máscaras de Papelão” confec-

cionadas pelos inteligentes saubarenses são reconhe-

cidas e parabenizadas pela comunidade de Saubara, 

porém não valorizadas pelo poder público local, 

conforme acontece quando da realização dos desorga-

nizados concursos de máscaras, conforme relatos: 

Saubarense verdadeiro é ARTISTA! Saubarense 

verdadeiro usa da sua criatividade. Saubarense 

verdadeiro confecciona ou usa “máscara de pano”, 

“máscara de papelão”, “máscara de lama” ou “máscara 

de materiais reciclados”.O verdadeiro saubarense 

expressa seus sentimentos, suas emoções em prol do 

crescimento e do desenvolvimento de Saubara. 

Saubarense verdadeiro estuda e pesquisa sobre a 

História de Saubara. Saubarense verdadeiro mantem a 

tradição. Saubarense verdadeiro procura resgatar a 

cultura de Saubara. Seja um autêntico saubarense: não 

use “máscara de borracha”, pois ela agride nossa 

História. Sinceramente (Betinho de Saubara).

BUMBA MEU BOI

ntre os entrevistados, procuramos o Mestre 

Burduada, um dos antigos,  ou melhor, um 

dos mais experientes da cultura popular da E cidade de Saubara. Ele nos informou que 

quando era garoto viu os mais velhos da época brincar 

com o Bumba meu boi, ou seja, pegando os 80 anos de 

vida dele, e acrescentando com os dos que o antecede-

ram, temos a ideia de que a manifestação acontece na 

nossa cidade desde o final do século XIX, com força 

maior nas primeiras décadas do século XX.

São várias histórias do Bumba meu boi na 

comunidade. Percebe-se nas canções que o 

nosso boi é um ser que gosta de confusão e 

samba ao mesmo tempo, é um boi brigão e bom 

de samba.

Na saída canta-se: "Eu tô cansado de andar na 

areia/ Eu tô cansado de na areia andar/ A 

procurar do boi estrela que saiu a passear. Ao 

chegar na porta de umapessoa canta-se: " Faz a 

cortesia ou boi/ Ao dono da casa ou boi/ Se ele 

não quiser/ Vamos embora ou boi.

Outra entrevistada foi dona Maria de Gunhu que 

nos forneceu a seguinte letra: Balu boi/Balu boi, 

Balubá/ Quem tiver seu boi prenda no cur-

ral/Que eu não planto roça para boi roubar.

No decorrer da história alguém fere o boi e o 

mesmo se encontra momentaneamente morto,

Fotos: Reinilson do Rosário
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 e o dono começa a cantarolar: Mataram meu boi lá 

na charquiaca/ Comeram meu boi e não me deram 

nada. Uma outra pessoa ironicamente responde: 

Comeram seu boi e o mocotó é meu/ Pra pagar a 

carreira que ele me deu / Comeram seu boi e o coro 

é meu/ Pra pagar a roça que ele comeu.

Depois canta-se uma canção para o boi seguir em 

caminhada brincando, brigando e sambando... 

"Levanta meu boi do chão/ Que eu quero sambar...”. 

Após os versos ,o boi se levanta e continua seguin-

do firme a sua trajetória.

Oficialmente o Bumba meu boi, nas últimas duas 

décadas ficou desativado, sumido do nosso meio 

cultural. Tinha como organizador o falecido Ginuca, 

que esteve à frente no ano de 1998 (última vez que 

o boi tinha aparecido nas ruas da nossa cidade).

Em 2016, nós trouxemos a memória do Bumba meu 

boi,  liderado por Helly Gui e Bel Saubara, com 

apoio de outros militantes da cultura local e o 

Ponto de Cultura Saubara em Movimento e apoiado 

também por diversas pessoas da comunidade, 

sambadores, sambadeiras, músicos diversos, 

comerciantes,  políticos,  entre  outros.

O objetivo principal é trazer em cena este ser que 

ajuda a contar a nossa história,e especialmente 

entendê-lo como mecanismo de celebração da 

vida pelos antigos moradores da nossa comunida-

de, ou, simplesmente como mais um resgate 

cultural da nossa cidade.

Os personagens principais são: o boi, o vaqueiro e a 

fateira (homem vestido de mulher), sendo que este 

último tem a missão de perturbar o boi e o dono, 

tentando tirar o fato.

Bel Saubara
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 pegada da Cabocla, assim carinhosa-

mente chamada pelos saubarenses, 

acontece sempre no dia 01 de julho A na véspera da Independência da 

Bahia (2 de julho).

Segundo alguns historiadores, a Cabocla, 

símbolo da vitória dos baianos sobre a tirania 

lusa, é um personagem que trás na sua pele 

(cor), precisamente seus traços, a doce mistura 

dos heróis anônimos (índios e negros) assim 

chamados de homens e mulheres de cor, ou 

melhor anônimos.

 

No entanto preservamos ao menos para nossa 

cidade a memória destes, que foram os nossos 

pais de outrora, os saubarenses que venceram, 

tanto por terra, quanto por mar, a tirania lusa.

 

Vale ressaltar que na capital baiana, eles 

bateram e mataram até freiras.  Aqui vieram 

tirar onda e se deram mal. Enfim, os fachos 

acesos vindos nas mãos dos inúmeros sauba-

renses, representam aqueles que outrora 

defenderam o solo sagrado, em prol da causa 

nacional.

Bel Saubara

A PEGADA DA CABOCLA

Foto: Rosildo do Rosário
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eza os documentos e livros oficiais do 

estado que "Grandes ataques sofreram a 

costa de Saubara em novembro de 1822, R pelos lusitanos". 

"O padre Manoel José Gonçalves, manda fazer fogo 

aos brigues portugueses quando se aproximavam 

da costa da Saubara", ou seja, Saubara era constan-

temente atacada pelas tropas do general Madeira 

de Mello, e vivia assediada a todo momento pois 

dois grandes motivos: 1° atacar a sede dos revolu-

cionários por terra (Cachoeira) após ser derrotados 

na mesma e 2° a comida em abundância que 

Saubara possuía (farinha).

Por uma questão de lógica,  houve-se  sim,  grandes 

e extensos combates entre saubarenses e portu-

gueses, sangue e suor derramados no nosso 

território. Tranquilamente baseado nos documen-

tos oficiais... Saubara sitiada e Saubara sitiando. 

Aqui estamos para contar a nossa própria história, a 

missão é reafirmar o quanto a nossa terra foi 

imprescindível neste contexto, por isso há de se 

reconhecer o protagonismo dos nossos pais, 

homens e mulheres que derrotaram o exército luso.

2 DE JULHO 

"Se o 2 de Julho morrer o que será de nós?" (Domitila 

In memoriam). 

sta célebre fala foi de uma das nossas 

doutoras da cultura popular. Ela era 

responsável pelo desfile cívico, foi quem E comprou a imagem da Cabocla, fazia 

questão que Brígida, assim carinhosamente 

chamada pelos saubarenses, saísse desfilando nas 

ruas, puxado por algumas pessoas, ao som de 

violão e outros instrumentos. A célebre fala na 

verdade, foi um enigma para nós saubarenses, pois 

a cada dia percebemos o quanto esta fala é impor-

tante para a nossa cidade, porque os nossos pais 

derrotaram uma das super potências mundial da 

época (os lusos), reza os historiadores: (..) fugiram 

os lusitanos deixando para trás muitos mortos e 

feridos"... 

Lembrar o 2 de julho, ou melhor, comemorar a data 

magna é na verdade celebrar a vitória dos nossos 

pais sobre a tirania dos portugueses em solo 

baiano, eis que temos a obrigação de preservar este 

dia, não como um feriado qualquer, mas como a 

doce lembrança dos verdadeiros heróis e heroínas 

saubarenses que defenderam seu pedaço de chão 

com suor e sangue.

Bel Saubara

DESFILE CÍVICO
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ervas medicinaisERVAS MEDICINAIS



m Saubara encontramos uma variedade 

de plantas divididas em 3 grupos: plantas 

alimentares, plantas purificadoras, e as E plantas cicatrizadoras. As plantas alimen-

tares encontramos em feiras e mercados, as 

purificadoras são utilizadas nos templos religiosos 

(reza a lenda de que elas são comedoras de espíri-

tos negativos) e as cicatrizadoras aplicadas em 

remédios e químicas.

PLANTAS MEDICINAIS

Em Saubara, assim como as cidades do recôncavo 

dispõe de uma variedade de ervas que podem servir 

para a cura de algumas doenças.

Ÿ Alumã: Inflamação no útero, Contra Odor.

Ÿ Quebra pedra: Inflamação dos Rins;

Ÿ Murici: Baixa o colesterol e a Diabete;

Ÿ Arueira: Anti-inflamatório;

Ÿ Capim Dandar: Contra Cólica

Ÿ Tapete de Oxalá: Alivio da dor, bom pro coração, 

Anti-inflamatório;

Ÿ Velaminho: Gripe e Sinusite;

Ÿ São Gonçalinho: Fortalece os músculos do corpo;

Ÿ Favaquinha de cobra: Anti-inflamatório visual;

Ÿ Juá: Creme dental

Ÿ Pipero: Tira mancha de roupa;

Ÿ Bodo: Bom para o estômago, contra dor de 

barriga;

Ÿ Algodão: Combate a febre, ajuda no processo de 

parto aliviando a dor;

Ÿ Cordão de São Francisco: Febre e dor de cabeça;

Ÿ Gerebão da flor branca e amarelo: Gripe

Ÿ Gerebão da flor branca e azul: Tira álcool do 

sangue;

Ÿ Mela Mela: Bactericida, Inseticida;

Ÿ Capim Santo: Combate Insônia, gripe;

Ÿ Guiné: Gripe, utilizada na reza contra males;

Ÿ Quinhonho: Combate o Colesterol, controla o 

Diabete, Anti-inflamatório;

Ÿ Entrecasco do Barbatimão, Pau Brasil e Sucupira: 

Anti-inflamatório;

Ÿ Folhas do Barbatimão: Anti-inflamatório 

Urinário;

Foto: Rosildo do Rosário
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Os Saubarenses mantém o respeito e a preservação 

das plantas, por ocasião dos mesmos utilizarem delas 

no dia a dia. 

“As plantas vivem porque vivemos.”

Domingos Nery Vieira, estuda as plantas desde sua 

infância, sendo inspirado pela bíblia e por conversas 

com os mais velhos. A partir desta troca de experiênci-

as ele foi aprendendo aos poucos os mistérios das 

plantas e revela algumas curiosidades:

Ÿ Toda planta com flor branca e que possui o centro 

amarelo pode ser utilizada no combate a gripe;

Ÿ Plantas que possuem cheiro serve para eliminar 

doenças da cabeça e do nariz;

Ÿ As plantas que servem para o tratamento da boca 

são as mesmas que servem para as partes intimas;

Ÿ As plantas devem ser retiradas pela manhã antes 

do sol ficar forte ou a noite;

Domingos Nery Vieira, 46 anos
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 agricultura familiar é um dos aspectos 

econômicos da cidade de Saubara, são 

muitos os que produzem aipim, batata doce, A banana na terra, inhame dentre outros. 

Todos estes produtos são cultivados nas roças de 

forma braçal, sem nenhum equipamento tecnológico e 

é vendido nas ruas de Saubara.

“Eu vim de Salvador pra viver da roça, quis voltar as 

minhas origens.”

Auzira Cardoso Santos, é uma agricultora familiar que 

tira da terra o sustento para si e para toda sua família, 

Dona Auzira fabrica beiju e azeite, que são produtos 

feitos a partir da mandioca e do dendê,  encontrados 

AGRICULTURA

na propriedade dela, assim como muitos ela 

vende parte destes produtos na cidade. 

“Sou filha de agricultor, meu pai criou 7 filhos 

trabalhando na roça.”

A agricultura é fonte de sustento para muitas 

famílias de nossa cidade, são muitos os relatos 

dos mais velhos sobre a vida sofrida de trabalho 

duro na roça.  Assim como a pesca, a agricultura 

é uma das principais fontes de renda do municí-

pio.

Auzira Cardoso Santos, 49 anos

Fotos: Rosildo do Rosário
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 principal fonte de renda de Saubara é a 

pesca, um oficio que se é ensinado desde 

a infância, a mesma é realizada de A maneira artesanal. Realizada geralmen-

te em grupos de homens que saem para o alto mar 

em busca de frutos que o mar dispõe para servir 

para o consumo ou para venda nas ruas de Saubara.

A pesca é um trabalho duro que se é passado de pai 

para filho, mantendo assim a manutenção da pesca 

artesanal.

São vários os nomes que se é dado a cada tipo de 

pescaria, e os pescadores usam uma linguagem que 

é própria deles para conversa entre se durante a 

pescaria.

A Pesca de Calão, um tipo de rede de cerco de águas 

rasas, é uma das atividades mais tradicionais de 

Saubara, onde na sua forma artesanal, preserva a 

cultura e união solidária passada de geração em 

geração. A renda gerada por esta pesca filtra-se 

através dos grupos comunitários locais.

PESCA

Foto: Bira Freitas 

Foto: Jeferson do Rosário
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 mariscagem é uma atividade milenar, que 

tem baixo impacto ambiental. Em áreas 

costeiras, como Bom Jesus dos Pobres, as A atividades de catação e mariscagem ficam a 

cargo das mulheres, ainda que a elas sejam conferidos 

menor reconhecimento e remuneração dentro do 

sistema produtivo.  O trabalho das marisqueiras é 

exercido de forma agachada e com utensílios artesa-

nais.  As condições de trabalho compreendem jorna-

das iniciadas antes do amanhecer, nos mangues e 

praias, e que se alongam no decurso do dia, no ambi-

ente doméstico, no beneficiamento dos mariscos.

No período de baixa estação, a atuação exploratória 

do intermediário faz com que as mulheres sejam  

MARISCO
prejudicadas na sua remuneração, porque 

trocam toda a produção do dia por alimentos 

não-perecíveis. A economia local na localidade 

baseia-se nos circuitos de veranistas entre os 

meses de dezembro e abril, quando a demanda 

por mariscos aumenta e a venda é efetivada 

diretamente para o consumidor final, com 

preços justos. Daí a sua importância socioeco-

nômica para as comunidades costeiras na 

Bahia.

 

Fonte: Ascom/Secretaria do Trabalho, Emprego, 

Renda e Esporte do Estado (Setre)
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 Turismo de Saubara é rodeado de históri-

as, lendas, belezas naturais e culturas. A 

cidade possui uma boa localização O geográfica, um clima quente, com artesa-

nato diversificado e movimentação cultural durante 

todo o ano. Saubara é habitada por um povo humilde 

de origem pesqueira e acima de tudo muito  hospita-

leiro.  Seus principais pontos turísticos são:

Ÿ Praia de Saubara;

Ÿ Praia de cabuçu;

Ÿ Praia de Pedras Altas;

Ÿ Praia de Bom Jesus;

Ÿ Praia de Monte Cristo em Araripe;

Ÿ Igreja de São Domingos;

Ÿ Praia da Bica.

Praia de Saubara - Localizada no bairro do Porto, praia 

serena e tranquila.

Praia de Cabuçu – Encontra-se no distrito de Cabuçu, a 

partirdaí o nome da praia, bastante movimentada 

pelos banhistas saubarenses e vindos de regiões 

circunvizinhas.

Praia de Pedras Altas - Fica entre a Praia de Cabuçu e 

Bom Jesus, leva este nome pois na praia existem 

algumas pedras.

Praia de Bom Jesus e Praia da Bica - Ambas ficam no 

distrito de Bom Jesus dos Pobres, pertencente a 

ATRATIVOS TURÍSTICOS
Saubara, também é bastante movimentada e 

recebe muitos visitantes.

Praia de Monte Cristo em Araripe - Está localiza-

da no povoado do Araripe, é uma das mas belas 

praias de Saubara, muito tranquila e de águas 

cristalinas.

Igreja de São Domingos - Foi erguida em um 

dos pontos mas altos da cidade, fica na rua da 

igreja, o acesso até a mesma é feito por meio de 

uma ladeira.

Fotos: Bira Freitas
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FESTAS CÍVICAS

Ÿ JUNHO:  13 Aniversário da cidade (Emancipação 

Politica);

Ÿ JULHO: 2 Independência da Bahia(Lutas pela 

Independência do Brasil na Bahia);

Ÿ SETEMBRO: 7 Independência do Brasil.

Ÿ JANEIRO: Festa de Reis, Festa e Lavagem de 

Bom Jesus dos Pobres e Festa de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro;

Ÿ FEVEREIRO:  Presente de Yemanjá;

Ÿ MAIO:  Festa da Santa Cruz,  Festa de Santa Rita;

Ÿ JUNHO: Festa de Santo Antônio, São João e São 

Pedro.  Festa do Pescador e Festa da Malhada;

Ÿ JULHO: Lavagem de Saubara, Caretas do Mingau 

e  Caretas de Papelão;

Ÿ AGOSTO: Festa do Padroeiro, Romaria de São 

Roque e Encontro de Cheganças;

Ÿ SETEMBRO: São Cosme e São Damião (Caruru 

oferecido pelos saubarenses);

Ÿ OUTUBRO: São Crispim e São Crispiniano 

(Caruru oferecido pelos saubarenses). Festa da 

Rocinha;

Ÿ NOVEMBRO: Dia Municipal do Samba de Roda

Ÿ DEZEMBRO: Santa Barbara (Caruru oferecido 

pelos saubarenses).

FESTAS TRADICIONAIS
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