IV ENCONTRO DE CHEGANÇAS DA BAHIA

RELATÓRIO

A Associação Chegança dos Marujos Fragata Brasileira realizou nos dia 4, 6 e 7 de agosto do
ano de 2016, na cidade de Saubara/Bahia o IV Encontro de Cheganças da Bahia – IV ECB.
O evento em sua quarta edição mais uma vez celebra a cultura popular trazendo as
Cheganças/Marujadas para a cena cultural do Estado da Bahia.
O IV Encontro de Cheganças da Bahia, este ano com muitas dificuldades para sua realização
plena, adotamos um formato que nos permitiu manter em atividade a rede de Chegança da
Bahia seguindo o objetivo que é o Registro no Livro Especial das Expressões Lúdicas e
Artísticas do IPAC.
Recebemos o grupo de Chegança Feminina de Arembepe, e alguns representantes da
Chegança Masculina, que juntamente com os quatro grupos de Saubara, (Chegança Mirim
Fragata Brasileira, Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, Chegança de Mouros Barca
Nova, Chegança de Mouros Barca Nova Feminina) desfilaram pelas principais ruas da cidade,
levando o brilhantismo, a alegria e o encantamento das marujadas para toda comunidade e
visitantes que aplaudiram de pé a passagem dos grupos.
O evento contou com uma programação de três dias, iniciando no 04 de agosto, data em que é
comemorado o aniversário da Chegança Fragata Brasileira e dia do Padroeiro da Cidade Santo
São Domingos de Gusmão. O grupo como de costume nos últimos 38 anos de reativação, se
dirigiu a Igreja Matriz, para prestar reverência ao Santo pelos “livramentos ocorridos nas lutas
dentro da embarcação”, como diz a música “Vamos fazer reverencia, vamos fa... fazer a
reverencia...” os marujos marcaram o dia com uma linda apresentação.
Um momento de diálogo com os representantes dos grupos visitantes serviu para afinar a
relação que vem sendo criada desde o I Encontro em 2013, falamos da possibilidade de uma
pesquisa com os grupos de chegança da Bahia, falamos também sobre a fase que se encontra o
pedido de registro e sobre uma possível ação a ser realizada em novembro na comunidade de
Arembepe, esse dia 06 de agosto ainda foi abrilhantado pelo cortejo dos grupos pelas ruas,
reafirmando a importância da cultura popular e mostrando a todo publico a beleza das
Cheganças da Bahia.
No dia 07 a festa foi por conta da Chegança de Mouros Barca Nova Feminina que seguiu para
Igreja Matriz nos festejos de São Dominguinhos para prestar reverência e logo após
percorreram algumas ruas da cidade.

O desfile se concretizou com o apoio do IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural), e
com a colaboração dos Grupos de Chegança de Arembepe (Camaçari-BA) e os grupos locais
que se responsabilizaram com a ASCMAFB com a realização das atividades.
Ainda com todas as dificuldades conseguimos marcar a data no cenário cultural, trazendo as
Cheganças e Marujadas como importantes referencias culturais da Bahia.
A Associação Chegança dos Marujos Fragata Brasileira buscou incansavelmente por
condições da realização plena do evento, porém devido as dificuldades só conseguimos reunir
os grupos de Chegança locais e o de Camaçari (Geograficamente mais próximo). O
movimento busca continuar incentivando a permanência da tradição das Cheganças na Bahia.
As experiências adquiridas através das realizações dos I, II e III ECB, permitiu a conclusão de
forma significativa e criou novas expectativas para o próximo ano. Importante salientar que
essa rede de cheganças da Bahia é constituída por 21 grupos, mas devido a falta de recurso
suficiente para uma maior participação este encontro teve um formato bastante reduzido.
Ter conseguindo a realização desse IV Encontro, gerou ainda mais forças para iniciarmos os
trabalhos que garantirão a realização do V Encontro com a presença de mais grupos.

Saubara, 12 de agosto de 2016.
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