
Comunidades Quilombolas mantêm viva tradição e cultura negra em         
Presidente Kennedy 
 

As comunidades quilombolas de Presidente Kennedy, localizadas em        
Cacimbinha e Boa Esperança, interior do município, abrigam cerca de 500 famílias.            
Elas são responsáveis por manterem viva viva a cultura e a tradição das             
comunidades rurais [...]. 

Em 2005 essas comunidades tiveram o território reconhecido e certificado,          
porém os relatos mostram que os quilombolas chegaram no município há muito            
tempo. A história mais aceita, indica que os esses quilombolas são remanescentes            
de negros, que na condição de escravos lutaram e fugiram do estado do Rio de               
Janeiro[...].  

Segundo Leonardo dos Santos, um dos líderes das comunidades, essa luta           
por reconhecimento trouxe avanços para as comunidades de Cacimbinha e Boa           
Esperança. “Há 20 anos, ter água encanada para população quilombola, energia           
elétrica ou transporte dentro das comunidades parecia uma utopia, o que hoje já é              
uma realidade”,[...] "Hoje os quilombolas ocupam lugares de destaques dentro do           
Município como professores, assessores, encarregados entre outros [...]”. 
Texto adaptado 

Disponível em:  
https://www.presidentekennedy.es.gov.br/noticia/ler/1601/comunidades-quilombolas-mantem-viva-tradicao-e-cultura-negra-em-
presidente-kennedy 
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