
Secretaria de Estado de Cultura marca
presença em encontro de Folia de Reis
Qua 07 janeiro

A bandeira à frente, empunhada por um dos líderes do cortejo, anuncia a chegada dos foliões de
reis. Entre 25 de dezembro e 06 de janeiro, vários grupos se unem para levar de casa em casa,
fazenda em fazenda e igreja em igreja o conjunto de tradições que a Folia de Reis carrega em sua
história secular.

Na noite de terça-feira (06/01), o secretário de Estado de Cultura, Angelo Oswaldo, participou de
um desses encontros. A Folia de Reis de Dona Guidinha, uma das mais conhecidas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), recebeu, em seu reduto, os devotos da Folia de Reis
Nossa Senhora Aparecida, do bairro Marilândia, de Ibirité. Em meio a muita cantoria e reza, os
participantes celebravam a sua fé por meio da cultura popular.

Dadá Diniz, líder e filha de Guidinha, personalidade que nomeia o grupo de Folia de Reis, deu
continuidade à tradição iniciada pela mãe, há 35 anos e, durante essa época, participa ativamente
da festa. Membro da Comissão Mineira de Folclore, a devota conta a sua experiência. “Desde que
minha mãe morreu, há 18 anos, eu travei esse compromisso com a comunidade de levar as Folias
de Reis a localidades das redondezas. É uma alegria reunir tanta gente para as cantorias e
louvações da folia”, disse.

A tradição ainda ultrapassa gerações. A neta de dona Guidinha Lira Ribas separa essa época do
ano para se dedicar à folia.  “A Folia de Reis tem forte presença na minha vida desde a infância, por
isso, cresci com essa energia festeira da cultura popular, inspiração trazida pela minha avó. Reunir
tanta gente de folias diferentes, cada uma com suas peculiaridades, proporciona momentos que
nos emocionam”, diz a cantora que durante o evento toca caixa, tradição herdada de seu pai, o
cantor Marko Ribas.

Durante o encontro, o secretário Angelo Oswaldo ressaltou a importância daquela manifestação
cultural, que faz parte das prioridades da nova gestão da cultura no estado. “Revitalizar a
Federação das Folias de Reis de Minas Gerais é uma das metas desta gestão, bem como a
instalação de um grande centro de memória, sobre essa temática, na cidade de Uberaba, que
concentra o maior número de Grupos e Companhias de Folia de Reis. O acervo do espaço, que
enriquecerá a cultura de Minas, será gentilmente doado por Afonso Silva, exímio pesquisador sobre
o assunto, residente no Rio de Janeiro”, afirmou.

A festa ainda continua no próximo domingo (11/01), em Contagem. A partir das 10h, a Folia de Reis
José Goiano irá reunir mais de 40 grupos, vindos de diversas regiões de Minas Gerais. A
organização do 33º encontro de Folia de Reis de Contagem espera muitos foliões, além do público
cativo da Escola Municipal Maria do Amparo. A programação conta com apresentações e uma
visitação ao presépio.

http://www.cultura.mg.gov.br


Sobre a Folia de Reis

A folia de reis é uma manifestação em homenagem aos Três Reis Magos. A partir do nascimento de
Jesus Cristo, em 25 de dezembro, fixou-se o dia seis de janeiro como data da visitação dos Reis
Magos. Em alguns países de origem latina, passou a ser a mais relevante marca comemorativa do
calendário natalino. 
 


