
 

 

 

 
 
 
 
Afoxé Filhos do Congo - Carnaval 2017. 
 
Quando: Programação: 
26/02/ (domingo) – Concentração a partir da 15h – na Praça da Sé 
sentido Campo Grande e retorno; 
28/02 (terça-feira) - Concentração a partir das 17h30 – Campo 
Grande. 

 
Entrega – sede do Afoxé Filhos do Congo (Fazenda Grande IV, 
Setor 7, Caminho 48, nº 03, Boca da Mata – Cajazeiras) / Loja do 
Cesol no Salvador Shopping. 

 
Quanto: R$120,00 - 3x sem juros nos cartões 

 
Vendas: sede do Afoxé Filhos do Congo, Samba Vivo (Shopping 
Piedade), site www.afoxefilhosdocongo.com.br . 

 
Sobre 
Em sua terceira geração, o Afoxé Filhos do Congo, nasceu em 
janeiro de 1979, na Baixa do Curuzu e constitui-se numa 
associação cultural e recreativa que desfila todos os anos no 
carnaval de Salvador, desde sua recriação. É herdeiro de outras 
duas entidades que abrilhantaram os carnavais de Salvador. 

 
Nadinho do Congo foi quem recebeu de seus guias a missão de 
levar às ruas o afoxé que homenageia a contribuição sociocultural 
dos africanos e seus descendentes vindos da região africana, do 
Reino do Congo. 

 
O Afoxé Filhos do Congo está sediado no bairro de Cajazeiras, e 
principiou suas atividades com o desfile no Carnaval de 1980 . Hoje 
desenvolve diversas atividades socioculturais, onde orienta crianças 
e adolescentes, principalmente daqueles em estado de risco social, 

http://www.afoxefilhosdocongo.com.br/


 

 

com aulas de dança e música. 
 
O Filhos do Congo orgulha-se em afirmar que contribuiu para a 
profissionalização de vários músicos e dançarinos, que hoje 
desenvolvem atividades no Brasil e no exterior. 

 
 
Preços 

 
Fantasia individual – Dois Dias: 26 e 28 de 

fevereiro circuito Osmar Masculina: Bata, calça 

e cafí – RS120,00 

Feminina: vestido ou conjunto de blusa e saia/ turbante – RS 120,00 
 
 
Informações Gerais 

 
Entrega – 24 e 25 de fevereiro 2017 – na sede do Afoxé Filhos do 
Congo (Fazenda Grande IV, Setor 7, Caminho 48, nº 03, Boca da 
Mata – Cajazeiras) / na Loja do Cesol Barra na Rua Afonso Celso, 
277, Barra. Contatos - (71) 99977-5351 / 99977-1756 / 99145-7720 
/ 98620- 
4691. 

 
Para a retirada da fantasia : 
 
Titular: 

 

É indispensável a apresentação de um documento oficial com foto 
mais comprovante de pagamento e Vaucher de Vale Fantasia ou 
carnê. Nas vendas pela internet, levar o voucher de compra. 
 
Em caso de terceiros: 
 
O portador deverá apresentar: RG e CPF 
Cópia simples do documento oficial do titular da compra; Cópia 
simples do cartão de crédito utilizado na compra; 
Carnê de pagamento, caso tenho sido feito presencialmente ou 
Voucher Digital impresso, em caso de compras pela internet. 


