
II ENCONTRO DE CHEGANÇA DA BAHIA 

 

O II Encontro de Chegança da Bahia, realizado em Saubara pela Associação Chegança dos 

Marujos Fragata Brasileira, foi mais uma vez um marco para Cultura Popular. 

Os dias 01 e 02 de agosto de 2014 foram marcados pelo encontro de chegançeiros da Bahia, 

que novamente se juntam a fim de celebrar e fortalecer a iniciativa da Associação, de buscar 

oficialmente o registro das Cheganças como Patrimônio da Bahia. O evento que promove 

momentos de inteiração e troca de experiências entre as cheganças, trouxe a Saubara mais 

uma vez a sensação de pertencimento da Cultura Popular.   

O dia 01, realizado na sede da Associação, foi um momento de aprendizado sobre registros, 

patrimônios, experiências de outras manifestações e troca de saberes, estavam presentes 

representantes da cidade de Camaçari, Cairu, Jacobina, Taperoá a tivemos também 

representantes dos grupos locais. Contamos com a presença do Senhor Américo Córdula – 

Secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Arany Santana Diretora do 

Centro de Culturas Populares e Identitárias do Estado da Bahia, Antonio Roberto Pelegrino 

Gerente de Patrimônio Imaterial do IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 

Bahia), Regane Nobrega Representante da Fundação Palmares, José Ronaldo Menezes – 

Representante da Chegança de Laranjeira – Sergipe e Representante do Colegiado Nacional 

de Culturas Populares, Luiz Henrique Santos Oliveira Sena representante da Regional 

Bahia Sergipe do Ministério da Cultura e ainda representantes das prefeituras de Jacobina e 

de Saubara, além da comunidade em geral. Nesta roda de conversa falamos da importância 

da manutenção do apoio aos grupos tradicionais e também sobre a possibilidade do Registro 

para Reconhecimento das Cheganças/Marujadas como Patrimônio Cultural da Bahia. 

No dia 02 o brilho do evento ficou por conta das Cheganças, que desfilaram pelas ruas de 

Saubara, enchendo a comunidade de orgulho e felicidade por pertencer a uma comunidade 

que busca fortalecer e unir a Cultura das Cheganças da Bahia. O evento concentrou-se no 

largo da Amendoeira, onde cada grupo teve um tempo pra demonstrar sua performance. A 

comunidade acompanhou tudo de perto e aplaudiu com satisfação todos os grupos que 

ajudaram a abrilhantar o II Encontro de Chegança da Bahia. 

 

“Remar, remar, meus marujos, remar que temos bonança...”.  

 

 


