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CELEBRAÇÕES EM AMOREIRAS  

Dia 3 de Fevereiro  

  

  

   

O Terreiro Ile Ashé Babá Ominguian localizado em São João de Manguinhos, 

fica próximo à praia de Amoreiras na Ilha de Itaparica, na Baía de Todos os Santos.  
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Mãe Carmelita1, perto de seus presumidos noventa anos, informa que este 

local, no tempo dos holandeses, era um cemitério. Esta era para ela, a época de 

seus bisavós e afirma que sua herança religiosa vem deste tempo. Conta que foi a 

primeira yalorixá da Ilha de Itaparica que fundou uma grande casa de candomblé, 

pois antes, estes eram muito simples e as pessoas batiam em suas próprias casas. 

Não se lembra de datas, nem de quando nasceu. A placa dentro do barracão diz: 

Ylê Ashé Baba Omi Guian, fundado em 1941. 
                                                

 

1 Dona Carmelita Flores é mãe de quatorze filhos, entre eles o babalorixá Lídio de Oxalá, que 
atualmente comanda a Casa. Vive em um corredor de pequenas habitações da família, atrás da 
igrejinha de São João, na entrada do Terreiro. Esta igreja foi construída por pai Lídio para seu santo 
de devoção. 
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O Terreiro se comunica com o povoado de Amoreiras por mar e por terra. 
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Preparando a festa no Barracão em Amoreiras  

   

Entrar pela primeira vez no barracão do Clube Jangada de Amoreiras, com as 

oferendas preparadas, é uma experiência ímpar. As cores, os cheiros, a luz, a 

profusão de elementos criam uma atmosfera onírica, delirante.  
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Nos dias que antecedem à festa, os preparativos demandam um grande 

esforço e imprimem um ritmo frenético ao terreiro, com a escolha e a compra de 

vasos cerâmicos, imagens, adereços e flores. Fiéis costurando as roupas das 

bonecas e criando adornos para os muitos objetos. São inúmeros detalhes e cada 

um deles tem um significado e reflete uma lógica, em especial a escolha das cores 

em concordância aos orixás representados.   
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O cuidado contrito, a delicada e silenciosa espera.....   
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....e esta maneira suave e entregue de estar no mundo. O gestual dos corpos em 

doce relaxamento. Os braços femininos em repouso oval, doce circunscrição.    
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O olhar de Pai Lídio se encaminha para uma outra dimensão, no ambiente 

encantado, no fundo do mar do barracão, um instante de enlevo e conexão com o 

sagrado. Esta hora onde os adereços estão finalmente preparados para a saída do 

cortejo, representa um momento de silêncio, reflexão e adoração, como se o 

ambiente respirasse profundamente, urdindo um novo instante, uma nova ação.  

É um estágio importante da celebração, pois a frenética preparação dos 

adereços, dos alimentos, do vestuário, os desafios e providências que demandam as 

ações práticas cessam. Sereias, bonecas, marujos, jarros, cestos, barcos, bilhetes, 

moedas, contas, jóias, fitas, frutas, flores e panos multicores congregam energia, 

poesia e desejos.  

O cenário está pronto, agora, a concentração de todos que entrarão na cena 

sagrada como personagens da grande celebração: o cortejo.    


