
14º FESTA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DA PENHA DE FRANÇA 
07 de junho a 05 de julho 

Com o tema “Um abraço negro traz felicidade”, a tradicional Festa comemora neste ano os 213 anos de 
reconhecimento da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França como templo 
católico agregando diversas atividades populares transformando o Largo do Rosário em um importante espaço 
de interação sociocultural. A Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França é o único patrimônio 
material construído por negros escravizados no século XVIII de pé na região leste da cidade de São Paulo. A 
construção é uma evidência da arquitetura colonial paulista e da cultura afro-brasileira que resiste até nossos 
dias por meio de ações culturais como a Festa do Rosário dos Homens Pretos.A Festa se inicia no primeiro 
domingo do mês de junho com o levantamento do mastro e tem o seu ponto alto no dia 21 com a tradicional 
coroação dos “reis de festa” com a evolução de 15 grupos de cultura popular como congadas, moçambiques, 
maracatus e folias de reis de São Paulo e Minas Gerais.Durante todo o mês teremos apresentações musicais, 
performances circenses e de teatro de rua, palestras, celebrações religiosas e culturais que ocorrem tanto na 
igreja como no Largo do Rosário e Centro Cultural da Penha. Os festejos terminam com a retirada do mastro 
pela própria comunidade presente. Sobre o tema da Festa de 2015: “Um abraço negro traz felicidade”, a frase 
está na música “Sorriso Negro” de Adilson Barbado, Jair Carvalho e Jorge da Portela, gravada e interpretada 
por Dona Ivone Lara em 1982. A música é amplamente cantada nas diversas rodas de samba e celebrações 
afro-brasileiras pelo Brasil e a frase escolhida traz uma reflexão sobre o “abraço”.O abraço simboliza o 
acolhimento com que as antigas irmandades assistiram os negros escravizados e a valorização pela 
comunidade do seu patrimônio histórico. Aqui o “abraço” como metáfora é também uma resposta humanitária à 
intolerância, à barbárie, à violência e a baixa estima. Essa ação unida à reflexão e ao respeito ao outro se 
torna um importante disparador de potencialidades na nossa sociedade.  

 

 



PROGRAMAÇÃO (sujeito a alteração) 

07.06 (domingo) – Igreja e Largo do Rosário  

10h – Abertura dos festejos: Celebração Afro brasileira e levantamento do mastro com a Congada de 
São Benedito de Cotia do Mestre Dito. O Levantamento do mastro é um ritual ancestral quando se 
marca o território com a bandeira dos santos padroeiros dando inicio aos festejos. 

09.06 (terça-feira) – Centro Cultural da Penha. 

19h30 – Lançamento de ANGANA – Núcleo de pesquisa em educação patrimonial em 
territorialidades negras em São Paulo. O Núcleo surge a partir de encontros de pesquisadores em 
história e cultura afro-brasileira no Movimento Cultural Penha, com o objetivo de compreender e 
evidenciar a presença múltipla e heterogênea da população negra como sujeito ativo e partícipe da 
história da cidade de São Paulo.Palestrante convidado: Salloma Jovino Salomão. 

13.06 (sábado) – Igreja e Largo do Rosário 

10h – Tenda do projeto Patrimônio Cultural em Rede, durante todo o dia haverá entrevistas com 
moradores sobre a memória da Igreja do Rosário e do bairro Penha de França, além de filmagem, 
edição e postagem das atividades no Largo (Praça Wi-Fi livre). Organização: Movimento Cultural 
Penha. 16h – Apresentação do Bloco Afro Ilú Obá de Min O Bloco é composto exclusivamente por 
mulheres que desde 2005 sai às ruas de São Paulo celebrando a cultura afro-brasileira e destacando 
a participação das mulheres. 

18h – Apresentação do grupo de Jongo dos Guaianás. 

19h30 – Missa Afro-brasileira com Padre Henúbio e grupo de canto Negritude, Consciência e Fé. 

14.06 (domingo) – Região central de São Paulo 

10h - Roteiro de visita aos territórios negros da cidade: Rotas de fuga para a liberdade: 
sociabilidades, festas e culturas negras no limiar e pós-abolição na província de São Paulo. Inscrição 
pelo e-mail: angana.nucleodepesquisa@gmail.com Organização: ANGANA – Núcleo de Pesquisa 
Vagas limitadas  

20.06 (sábado) – Igreja e Largo do Rosário  

15h - Apresentação musical Banda Alana . A Banda é formada por 40 jovens músicos, moradores do 
Jardim Pantanal, região leste de São Paulo, que sob-regência de Silvanny Rodriguez e Adriana 
Biancolini apresentam um rico repertório desde ritmos nacionais como maracatu, bois do Maranhão, 
caboclinho Perré e Guerra, frevo, samba rock, samba reggae até músicas do pop internacional.  

18h – Terço Cantado e recepção das Congadas Mineiras de Congonhas e Carmo do Cajuru.  

21.06 (domingo) – Igreja e Largo do Rosário  

9h30 – Missa Afro Campal com Padre Eudes Fernandes e Grupo musical da Comissão Rosário da 
Penha . Coroação dos Reis de Festa 2015-2016 e procissão.  

Grupos convidados: Congada Santa Efigênia, Mogi das Cruzes – SP.Grupo Samba Lenço de São 
Benedito de Mauá – SP  . Marujada/Congada Nossa Senhora do Rosário de Mogi das Cruzes – SP. 
Congada Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes – SP Moçambique Capela Santa Cruz de 
Botujuru, Mogi das Cruzes – SP Congada Batalhão Nossa Sra. Aparecida, Mogi das Cruzes – SP 
Congada São Benedito Conjunto Santo Ângelo, Mogi das Cruzes – SP Maracatu Bloco de Pedra, São 
Paulo – SP  CIA Maracatu Porto de Luanda, São Paulo – SP Cordão Folclórico de Itaquera Sucatas 
Ambulantes, São Paulo – SP Folia de Reis Estrela do Oriente de Vila Nhocuné, São Paulo – SP 
Moçambique Cambaiá, São Paulo – SP Congada de São Benedito do Coração de Cesar de Souza, 



Mogi das Cruzes –  SP Congada Rosa de Atibaia – SP Terno Congada de Carmo do Cajuru – MG  
Terno Congada de Congonhas – MG   

27.06 (sábado) – Igreja e Largo do Rosário    

Das 14h às 19h – Comemoração de um ano da Comunidade Roda de Samba do Largo do Rosário.  

19h30 – Missa Sertaneja com grupo musical Vandir e Luzia 

28.06 (domingo) – Igreja e Largo do Rosário  

Das 12h às 17h - MOSTRAS DE TEATRO E CIRCO, apresentações de teatro de rua e números de 
circo. Organização: Instituto Pombas Urbanas  

19h – Apresentação de música erudita   

05.07 (domingo) – Igreja do Rosário  

18h – Terço cantado, coroação de Nossa Senhora do Rosário e retirada do  mastro (encerramento 
das comemorações).  

Como chegar: Do Metrô Penha saem as lotações: Vila Sílvia (2718-10) ou Jardim Keralux (2735-10)  
4º ponto (referência Shopping Penha). Informações: (11) 2306-3369 – Movimento Cultural Penha.  

Mais informações no site www.largodorosario.blogspot.com.br ou email 
largodorosario.penha@gmail.com. 

 
 
 
 
 


