Núcleo de Turismo Étnico Rota da Liberdade
CNPJ: 12.300.524/0001-87

CAMINHADA ANCESTRAL NA ROTA DA LIBERDADE
A VI edição da Caminhada Ancestral na Rota da Liberdade será realizada no
dia 27 de Janeiro de 2018. A trilha que acontece 01 vez por ano, tem a duração
de apenas 3hs onde o percurso percorrido é de 15 km. O ponto de partida será
ás 4hs do Quilombo Kaonge para o distrito de Acupe.
Conheça um pouco da história dessa caminhada.
No final da falsa abolição da (escravatura), largaram nossos ancestrais nas
margens dos manguezais, matas e rios, sem qualquer tipo de direitos humano,
a única saída para superar as dificuldades foi trabalhar coletivamente para o
sustento de suas famílias. Naquela época não existia estradas para
escoamento de suas produções, a maneira encontrada foi colocar as cangaias
e cofas nos lombos dos animais, para colocarem as suas mercadorias e saírem
ás 4hs mata dentro para ir vender no povoado de Acupe e em outras
localidades.
Eu Ananias Viana quando tinha 13 anos, juntamente com minha irmã mais
velha Juvani Viana, e o senhor Catarino Costa, fizemos esse percurso varias
vezes por mês levando mercadoria para vender nas casas de moradores e
estabelecimentos.
Já em 2011, o grupo de jovens do Núcleo de Turismo Étnico ROTA DA
LIBERDADE, querendo preservar e dar continuidade a memória, resolveram
criar a CAMINHADA ANCESTRAL na Rota da Liberdade, como uma forma de
valorização a resistência e ao começo das lutas dos moradores das
comunidades.
Se você nunca teve a possibilidade de curtir os cânticos diversificados dos
pássaros e gigões, dentro de uma mata ás 4hs20min, convidamos você para
embarcar nessa viagem com o pacote promocional de R$ 180,00 que inclui: 01
camisa da Rota da Liberdade com o nome da caminhada, 02 águas
mineral de 500ml, 01 pernoite, 01 café da manhã, 01 almoço, passeio de
barco levado á banho de mar, banho, samba de roda e transporte de volta
ate o Quilombo Kaonge.
Cardápio do almoço:
Feijão, arroz, pirão, moqueca de peixe, moqueca de camarão, moqueca de
ostra, galinha de quintal, (bebidas a parte).
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RECOMENDAÇÕES
1- Os participantes deverão estar trajados de roupas apropriadas para trilha, boné, tênis,
mochila, repelente, remédio caso necessite, trajes de praia e roupa para trocar na chegada.
2- Bom condicionamento físico, lanches para a 1ª parada dentro da mata de preferência
frutas e líquidos;
3- Os carros das pessoas que irão para caminhada ficará estacionados no quilombo
KAONGE, local da saída;
4- O candidato que tiver interessado, deverá preencher a ficha e envia por e-mail juntamente
com o comprovante de deposito até o dia 24-01-2018.
PROGRAMAÇÃO DA CAMINHADA ANCESTRAL EM - 27 DE JANEIRO 2018
3:00 - Primeira chamada com alvorada/queima de fogos;
3:20 - Segunda chamada com queima de fogos;
3:40 - Ritual de saída;
4:00 -Queima de fogos e largada;
05:30 a 5:50 - parada para lanche coletivo dentro da mata;
07:00- Parada e chegada com queima de fogos pedindo licença para
entrar na cidade, com receptivo de grupos culturais local;
07:30 - Chegada ao ponto de apoio;
08:00 - Passeio de barco com direito a banho de mar
13:00 – Almoço;
13 as 16:00 – Samba de roda;
16:30 – saída do ônibus para o Quilombo Kaonge.
Importante: Bebida por conta individual
CONTATOS: (71) 9 9607-1452 / 99624-4541 / 99923-0116 / 98714-0882 / 99849-8019/(75)
99922-8018 (75) 99922-8018, Ananias Viana – Jucilene – Andreza.
Email
–
rotadaliberdade.turismo@cecvi.org.br
ananiasviana@gmail.com

Contatos: (71) 96071452

-

andreza.viana27@gmail.com

–
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