
Candombe 
de Mocambeiro 

Desde 1917, as celebrações do 
Candombe Filhos de Nossa Senhora do 
Rosário ocorrem anualmente de maio a 
outubro, meses de festejos e louvores em 
homenagem a Nossa Senhora do Rosário, 
São Benedito, Santa Efigênia e o Divino.  
 
Com o intuito de manter viva a tradição, 
o Candombe realiza vários projetos de 
louvor, adoração e cultura, levando o 
nome do nosso distrito de Mocambeiro 
pela região, sempre com fé, devoção, 
humildade e respeito.  
 

As logomarcas a seguir se referem 
ao trabalho de produção e impressão 
deste folder.

Para mais informações sobre 
o Candombe Filhos de Nossa 
Senhora do Rosário, entre em 
contato pelo número: 

31 9 9692 3734
Nubia Alves

31 9 9811 1034
Geraldo Moreira (Capitão Nó)

Filhos de Nossa Senhora do Rosário

Ministério do Turismo apresenta: Educação Patrimonial Participativa

Apoio:

Patrocínio:

Realização:



A história do Candombe tem raiz no costume 
africano que diz que a imagem de 
Nossa Senhora do Rosário apareceu pela 
primeira vez no mar, perto de uma praia.  
 
Colonizadores portugueses tentaram retirá-la 
da água, sem sucesso. Grandes embarcações 
foram usadas para o resgate, missas foram 
rezadas, mas a santa não saía da água.  
 
Então, do tronco de árvores os escravos 
escavaram três tambores que foram 
colocados em um oratório feito de sapê, 
na beira da praia. Eles cantaram, dançaram 
e rezaram com muita fé, até que conseguiram 
atrair a santa. 

Os portugueses, então, a tomaram dos 
negros e a glorificaram no altar de uma 
capela feita toda em ouro, onde celebraram 
missas. Porém, no dia seguinte, a santa 
havia voltado para o mar.  
 
Os negros novamente montaram seu humilde 
oratório e voltaram a soar seus tambores. 
E mais uma vez a santa voltou à terra, 
agora para ficar.  
 
Desde o acontecido, os três tambores de 
madeira e couro, os tambus do candombe, 
são considerados sagrados.  
 

Nossa origem

Os versos cantados geralmente são 
elaborados no momento das apresentações, 
homenageando nossa religiosidade católica 
e fazendo menção a bichos, plantas, objetos 
e situações diversas.  
 
Outro item de muito valor e estima é a nossa 
Bandeira de Nossa Senhora do Rosário, 
que permanece sempre na guia, à frente 
do Candombe.  

 

Ritos e tradições 


