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VIII Encontro de Cheganças, Marujadas e Embaixadas da Bahia terá
programação virtual
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Em 2019, o CEC esteve presente na cerimônia de entrega e reconhecimento como Patrimônio

A Associa&#231;&#227;o Chegan&#231;a dos Marujos Fragata Brasileira realiza desde 2013 o
Encontro de Chegan&#231;as, Marujadas e Embaixadas da Bahia, nas ruas da cidade de Saubara.
Chegando &#224; oitava edi&#231;&#227;o, este ano, por conta das preven&#231;&#245;es para
conter o avan&#231;o do covid-19, as atividades do evento ser&#227;o virtuais e acontecer&#227;o
entre os dias 1 e 8 de agosto. O encontro tem o apoio do Instituto do Patrim&#244;nio
Art&#237;stico e Cultural da Bahia (IPAC), &#243;rg&#227;o vinculado &#224; Secretaria de
Cultura do Estado (SecultBA).
A programa&#231;&#227;o virtual ocorre, por meio do instagram @marujadasaubara, com lives
apresentando 12 mestres de diferentes munic&#237;pios baianos; al&#233;m de transmiss&#227;o
da Rever&#234;ncia Marujada de Saubara e apresenta&#231;&#227;o da Embaixada de
Caravelas. Segundo o coordenador do evento, Rosildo do Ros&#225;rio, apesar do cen&#225;rio
at&#237;pico, as Chegan&#231;as, Marujadas e Embaixadas continuar&#227;o levando todo
encanto e valor cultural. &#8220;Temos v&#225;rios desafios, mas a pandemia n&#227;o ir&#225;
conter a nossa tradi&#231;&#227;o. Nos adaptaremos e, com todos os cuidados necess&#225;rios,
vamos estar presentes nos lares das pessoas, refor&#231;ando e mantendo a nossa arte e a nossa
cultura&#8221;, disse.
Em 2019, ponto alto da celebra&#231;&#227;o com apresenta&#231;&#227;o individual no palco
(Foto: Lucas Vinicius/AscomCec)
Rosildo conta tamb&#233;m que vai aproveitar os encontros para dialogar com os mestres sobre a
produ&#231;&#227;o dos documentos para reconhecimento do bem cultural pelo Iphan e a
constru&#231;&#227;o de um plano de salvaguarda. &#8220;Vamos aproveitar que contaremos
com representantes das manifesta&#231;&#245;es de v&#225;rios munic&#237;pios e discutir
avan&#231;os para fortalecer ainda mais a nossa cultura. E para facilitar as
delibera&#231;&#245;es das a&#231;&#245;es do coletivo, criamos uma rede com os grupos que
vem facilitando e agilizando as tomadas de decis&#245;es&#8221;, completou.
Patrim&#244;nio
Em 2019, as manifesta&#231;&#245;es das Chegan&#231;as, Marujadas e Embaixadas foram
reconhecidas como Patrim&#244;nio Cultural Imaterial do Estado, sob o Decreto n&#186; 18.905 de
11 de fevereiro, que averba o registro no Livro Especial de Express&#245;es L&#250;dicas e
Art&#237;sticas. Esta era uma das principais demandas dos grupos. A solicita&#231;&#227;o foi
feita pela Associa&#231;&#227;o Fragata Brasileira ao IPAC, que foi respons&#225;vel pela
realiza&#231;&#227;o do estudo e dossi&#234;. O Conselho Estadual de Cultura atrav&#233;s da
presidente Pan Batista, do Conselheiro Nilo Trindade, entre outros membros do CEC estiveram
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presentes em agosto de 2019, no ato que celebrou o reconhecimento da manifesta&#231;&#227;o
como Patrim&#244;nio.

PROGRAMA&#199;&#195;O @marujadasaubara
Dia 1 de agosto
Lives:
18h &#8211; Mestre Braz (Tapero&#225;) e Mestre Net (B.J. da Lapa)
19h &#8211; Mestre Dami&#227;o (Paratinga) e Mestre Delvan (Remanso)
Dia 4 de agosto
11h &#8211; Transmiss&#227;o da Rever&#234;ncia Marujada de Saubara
Lives:
18h&#160; Mestra Fiinha (Saubara) e Mestre L&#237;cio (Len&#231;&#243;is)
19h&#160; Mestre Santo (Jacobina) e Mestre Jo&#227;ozinho (Alcoba&#231;a)
Dia 7 de agosto
Lives:
18h Tapioca (ex-presidente do CEC) e Jo&#227;o Carlos (diretor geral do Ipac)
19h Giselma (Sergipe) e Edson (Alagoas)
Dia 8 de agosto
Lives:
15h Transmiss&#227;o da apresenta&#231;&#227;o da Embaixada de Caravelas
Lives:
18h Mestra Bete e Mestre Robson (Arembepe)
19h Mestre Paulo (Cura&#231;&#225;) e Mestre Z&#233; Roberto (Cairu)
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