MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

TRADIÇÃO E FÉ NO 5º ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS
EVENTO REUNIU EM IÚNA OITO BANDAS DE FOLIAS DO CAPARAÓ CAPIXABA
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Na ?ltima segunda-feira (20-01), I?na foi palco do 5? Encontro de Folias de Reis, que reuniu oito
bandas de Muniz Freire, Jer?nimo Monteiro, Alegre, Divino S?o Louren?o e Ibitirama. O tradicional
evento foi uma realiza??o da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e do grupo de folia Tr?s Reis
Magos.
Pela manh?, na Escola Deolinda Amorim de Oliveira, os grupos trocaram bandeiras e cantaram
louvores. Dezenas de pessoas compareceram para prestigiar o encontro. A dona de casa Maria da
Concei??o Souza se emocionou com as apresenta?es. "Quando era crian?a fiz parte da folia de
reis. Esse encontro me fez lembrar aquela ?poca. Para mim essa tradi??o n?o deveria acabar. Os
jovens deveriam participar e preservar essa cultura t?o bonita", disse.
No per?odo da tarde, os grupos seguiram com as apresenta?es pelas ruas do centro da cidade at?
a Igreja Matriz Nossa Senhora M?e dos Homens, quando retornaram ? Escola Deolinda Amorim de
Oliveira para o encerramento do encontro.
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Tradi??o
Comandado pelo mestre Canhotinho, o encontro das bandas segue a tradi??o por mais um ano.
"Me sinto no dever de levar essa tradi??o enquanto eu estiver vivo", contou o mestre que comanda
as apresenta?es do grupo de folia Tr?s Reis Magos, presente na cultura do munic?pio h? 36 anos.
O Encontro de Folias de Reis j? faz parte do calend?rio de eventos da cidade. "Nosso objetivo ?
incentivar as pessoas do munic?pio a participarem cada vez mais, e buscar maior apoio para que
este encontro cres?a a cada ano", explicou o secret?rio de Cultura, Esporte e Turismo, Adalto
Gomes Faria.
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