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Dias 10, 18 e 24 fevereiro de 2016 - Reunião Fórum Técnico do Plano Mineiro de Cultura - Assembleia Legisla�va do 
Estado de Minas Gerais - 

Discussão do Regulamento do Fórum Técnico - Preparatório para os Fóruns regionais.

19 de fevereiro de 2016 - Sessão Solene de Celebração dos 68 anos de fundação da Comissão Mineira de Folclore - Teatro José Aparecido 
de Oliveira - Biblioteca Pública - Apresentação do Relatório de A�vidades de 2015, Aprovação do Conselho Fiscal Lançamento da Revista 
Comissão Mineira de Folclore edição 29.

Ÿ Apresentação, discussão e aprovação do Relatório Anual da Diretoria das a�vidades desenvolvidas ao longo do ano de 2015.
Ÿ Exame, discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal rela�vo às contas da Comissão Mineira de Folclore no ano de 2015.
Ÿ Apresentação, discussão e aprovação do programa de a�vidades da Comissão Mineira de Folclore ao longo do ano de 2016.
Ÿ Apresentação, discussão e aprovação dos projetos encaminhados aos órgãos competentes – Ministério de Cultura, Secretaria de 

Estado de Cultura e Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.
Ÿ Compromissos da Comissão Mineira de Folclore para com a prefeitura Municipal de Vespasiano, Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, Governo de Minas Gerais.

19 de fevereiro de 2016 - Sessão Solene de Celebração dos 68 anos de fundação da Comissão Mineira de Folclore 



28 fevereiro de 2016 - A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Fundação Municipal de Cultura, vem de 
publicar o álbum “Tradição e Resistência” que apresenta a exposição coordenada pela Comissão Mineira de Folclore no 
Centro de Cultura Popular e Tradicional “Lagoa do Nado”

08 de março de 2016 -Grande lançamento em Poços de Caldas MG do livro “Reinado e Poder” de Maria José de Souza 
- Tita - membro efe�vo da comissão Mineira de Folclore. 

28 fevereiro de 2016 - Lançamento da publicação do álbum “Tradição e Resistência” 



10 de Março de 2016 - Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional “Lagoa do Nado” Encontro com técnicos 
da área da pesquisa e audiovisual - Mobilização para o desenvolvimento de projeto junto a CMFL. 

19 de março de 2016 - Centro de Artes Populares CEMIG - Abertura da Exposição “Arte Popular no Médio São 
Francisco” e Lançamento do Dicionário de Religiosidade Popular de Frei Chico. 

31 de Março de 2016 - Assembleia Legisla�va do Estado de Minas Gerais - Reunião preparatória para o Fórum Técnico 
- Regulamento, conferecistas a serem convidados e temas a serem abordados. 



02 de abril de 2016 - Reunião geral de fundação da RELUZ no SESC São Benedito - Par�cipação da Rede Reluz Santa 
luzia - integrante da rede dos povos do espinhaço. 

5 de abril - ARUANDA: uma noite para celebrar o Folclore no Brasil

Foi no dia 5 de abril. Grande teatro do Palácio das Artes em Belo Horizonte. Um mil e duzentas pessoas ocuparam todas as 
poltronas para assis�rem e aplaudirem a celebração de 55 anos de fundação do Grupo Folclórico Aruanda - Registramos 
orgulhosos a presença de Ká�a Cuper�no - presidente da comissão Mineira de Folclore de 2004 a 2007 -, Dadá Diniz – 
membro colaboradora da Comissão Mineira de Folclore – entre os dançantes que abrilhantaram a noite. 

Representando nossa CMFL es�veram presentes: Domingos Diniz, presidente de Honra da Comissão Mineira de Folclore, 
Romeu Sabará da Silva e José Moreira de Souza. Do Rio de Janeiro, da Comissão Fluminense de Folclore, registramos a 
presença de Affonso Furtado, fundador da Federação de Folias de Reis.



Ÿ Discussão da Pauta da Segunda Reunião Ordinária a se realizar no dia quatorze de maio de dois mil e dezesseis, tendo como 
assunto principal o lançamento da obra de Maria José de Souza – Tita; in�tulada: Reinado e Poder no Sul de Minas. Cons�tuição 
de comissão para divulgação do evento.

Ÿ Par�cipação da Comissão Mineira de Folclore no Fórum Técnico “Plano Mineiro de Cultura”.
Ÿ Agendar visita ao companheiro Carlos Felipe Horta com o obje�vo de conhecer o seu acervo relacionado ao Folclore.
Ÿ Cons�tuição de comissão preparatória para a realização da 50ª. Semana de Folclore.
Ÿ Cons�tuição de comissão para edição da Revista Comissão Mineira de Folclore no. 29.
Ÿ Compromissos da Comissão Mineira de Folclore para com a prefeitura Municipal de Vespasiano, Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte e Governo de Minas Gerais.
Ÿ Admissão de novos Membros.
Ÿ Escolha de um membro efe�vo disposto a auxiliar os serviços de secretaria da CMFL em apoio à secretária Juliana Correia Garcia.

15 de abril - PRIMEIRA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO MINEIRA DE FOLCLORE. Sede da Afago

15 de abril - SEGUNDA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO MINEIRA DE FOLCLORE. Sede da Afago

Ÿ .Regularização da Sede Fiscal da Comissão Mineira de Folclore para registro em Cartório e Receita Federal

15 e 16 de abril - Encontro da ReLuz em Pinhões - Santa Luzia



27 de abril de 2016 - Reuniões na Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional “Lagoa do Nado”

Com - Ailton Krenak - Exposição de arte indígena e cabocla.

Marco Lllobus, Ione Amaral e vereador de Vespasiano - Museu 
Saul Mar�ns. 

Com membros do CETRO.

Com representante da Fundação Municipal de Cultura.

9 de maio de 2016 - Par�cipação da Comissão Mineira de Folclore no Fórum Técnico Metropolitano do Plano Mineiro 
de Cultura - Santa Luzia MG. 



1. Relatório dos assuntos discu�dos na 1ª e 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Mineira de Folclore realizada no dia 15 de abril de 
2016.
2.  Encaminhamento de assuntos pendentes na 1ª Reunião Extraordinária:

a. Lançamento da obra de Maria José de Souza – Tita – Reinado e Poder no Sul de Minas .   Cons�tuição de comissão para divulgação do 
evento.
b. Cons�tuição de comissão preparatória para a realização da 50ª Semana Mineira de Folclore.
c. Cons�tuição de Comissão para edição da Revista Comissão Mineira de Folclore nº 29. – [Tema: Tipos Populares Urbanos.]
d. Compromissos da Comissão Mineira de Folclore para com a prefeitura Municipal de Vespasiano, Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Governo de Minas Gerais.
e.  Admissão de novos membros
f. Escolha de um membro efe�vo disposto a auxiliar os serviços de Secretaria da CMFL em apoio à secretária Juliana Correia Garcia.

3. Apresentação de lista de novos membros efe�vos para comporem o quadro da Comissão Mineira de Folclore:

Perfil: 1.pessoas acostumadas a desenvolver projetos de captação de recursos dos editais de Cultura;  2. Estudiosos do meio acadêmico  
com credenciais para desenvolver projetos junto à CAPES, CNPq e Fapemig.

a. Convidados de Frei Chico: Cris�ana Gusmão Neri;  Leia Freiras Perez, b. Requerimento de Ione Amaral, c. Joana Or�gão - doutoranda, 
d. Geraldo – do candomblé, e. Marco Antônio de Melo Rodrigues  Lloobus – parecer especial de notório saber, f. Mercês Ambrósio  - 
mestre, g. Luciana  Oliveira – doutora, h. Outros – Centro de referência do artesanato – professores da Escola de Música da UFMG, i. 
Daniel Porto - História, j. Lizziane Mello - História, k. Joselio Socorro Teixeira, l. Ricardo Evangelista - Cien�sta Social, m. Thiago Araujo - 
Antropologia, n. Gibran Muller, o. Marilene Santos - Pedagogia, p. Claudio Emmanuel - Pedagogia, q. Mariza Máximo - Pedagogia, r.  
Prisicila Borges - Letras, s.  Vinicius Carvalho, t.  Ana Paula Lacerda - Psicologia, u. Clara Selma - Ciência Social.
 
4.  Outros assuntos: sede fiscal da Comissão Mineira de Folclore.
5.  Espaço possível em Vespasiano para a CMFL construir – 6.000m2. 

14 de maio de 2016 Segunda Reunião Ordinária – Salgado Filho



7 de Junho - 6º Festejo preparatório para a Festa do  do Rosário em Pinhões 

09 de junho - CAP CEMIG Abertura de Exposição “Brasilidade, Cultura Popular e Memória Nacional” A escultura: 
“bumba meu boi” do acervo da Comissão Mineira de Folclore “Museu Saul Mar�ns” ocupou lugar de destaque.

08, 09 e 10  de junho de 2016 -Plenário da Assembleia Legisla�va - Forum Técnico do Plano Mineira de Cultura

Discussão, votação e aprovação do Relatório e entrega à presidência da Assembleia Legisla�va. Eleição pelos delegados das 
representações da Sociedade Civil para acompanhar o processo junto às reuniões do Plenário da Assembleia. 
Comissão Mineira de Folclore foi escolhida com suplente nesta fase.



11 de junho 2016 - Luís San�ago apresenta e dedica à Comissão Mineira de Folclore sua úl�ma obra “Tempos de 
Diaman�na” volume 5 da série “O Vale dos Boqueirões”.

Monografia de Conclusão de Curso na FAFICH UFMG sobre Benzedeiras de Sabará e 
convida a professora doutora Leia a se tornar membro efe�vo da Comissão Mineira de 
folclore

26 de junho - Frei Chico par�cipa de banca de apresentação de Monografia de Conclusão de Curso na FAFICH UFMG



07 de Julho - Reunião no Porão do Carlos Felipe - Preparação para 50ª Semana Mineira de Folclore

Lançamento da obra ONEGRODOURIEUVIDELA - sobre um �po popular de Belo Horizonte. 

Edésio Fernandes, é consultor internacional para assuntos de Direito Urbanís�co e milita na London Schooll of Economics no 
Reino Unido. Manoel Teixeira é Arquiteto urbanista e professor da Pon��cia Universidade Católica de Minas Gerais. Ambos 
pertenceram ao quadro técnico do PLAMBEL – Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

10 de Julho de 2016 - Par�cipação e registro do Festejo do Rosário da Região Cabana. 

09 de Julho - Lançamento da obra ONEGRODOURIEUVIDELA de Edésio Fernandes e Manoel Teixeira



14 de Julho de 2016 - Ar�culação Junto ao SEC MG - Ação para realização da 50ª Semana Mineira de Folclore e apoio a 
projetos futuros da Comissão. Reunião com secretário adjunto da Cultura 

17 de julho - Encontro da Reluz no centro urbano de Santa Luzia - Câmara Municipal
Todos os par�cipantes da rede foram convidados a conhecer o saber viver no Centro Histórico
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RELATÓRIO - ETAPA I - BH 

- 50ª Semana Mineira de Folclore -



RELATÓRIO - ETAPA BH - 50ª Semana Mineira de Folclore
Anotações e apontamentos 

de 13 a 26 de agosto de 2016

Informações iniciais:

Foram realizados alguns encontros preparatórios (Junho a Agosto) com 
membros da Comissão Mineira de Folclore, representações das manifestações 
de tradição e representações das autarquias culturais e poder público (SEC MG, 
IEPHA, IPHAN MG, CRCP Lagoa do Nado, CC SÃO GERALDO, CC SALGADO FILHO) - 
parceiros das a�vidades abaixos descritas.

Além da busca, integração e mobilização, tal ação teve como obje�vo 
demonstrar e dar relevância a par�cipação dos folcloristas na cons�tuição e 
história de ações focadas na valorização e reconhecimento das manifestações da 
cultura popular em Belo Horizonte e no Estado de Minas Gerais. Temá�ca e foco 
abordados durante toda 50ª Semana Mineira de Folclore.  

As ações de abertura e fechamento �veram ainda a integração do resultado do 
movimento Observatório da Cultura Popular, o qual tem como obje�vo 
desenvolver junto às manifestações de tradição, sua integração à polí�ca de 
incen�vo à cultura, na promoção e par�cipação em editais. Neste caso entre os 
10 projetos atualmente acompanhados por este movimento (ação essa que 
passa a integrar programa de ações da CMFL), consta do edital Descentra o 
projeto Cabana de Mestre Buleia e, do edital da Lei Municipal de Incen�vo à 
Cultura da FMC PBH, o projeto II Encontro Amec, de Mestre Beto Onça.  

A seleção dos locais e integração das a�vidades, teve ainda, a intenção polí�co-
ins�tucional e histórica, a aproximação da CMFL dos projetos e autarquias que 
vem desenvolvendo pesquisas na área do patrimônio imaterial (destaque Folias - 
IEPHA e Rosário - IPHAN MG) e o reconhecimento e acesso aos Dados já 
coletados. E afirmando a manutenção da parceria junto FMC PBH e, em 
reconhecimento do apoio a CMFL realizamos ações em seus principais 
equipamentos - reconhecidos por esta parceria CMFL e FMC - (CC Salgado Filho, 
CRCP Lagoa do Nado, CC São Geraldo), e no aspecto histórico e vinculação da 
Cons�tuição da própria CMFL a Academia Mineira de Letras. 



Outra questão relevante foi a proposição através das temá�cas, que buscou 
perpassar por vários movimentos da cultura popular de Belo Horizonte - Festas 
Juninas, Irmandade do Rosário, Folias, Arte Popular Figura�va e Artesanato, 
Literatura Popular (Literatura de Cordel e Poesia) e a Capoeira. 

Devido a dificuldade de algumas ar�culações e execuções, devemos salientar 
que também, estava previsto a realização das seguintes temá�cas: Música 
Mineira e Belorizon�na - e  Religiões de Matriz africana, ações previamente 
acordadas com alguns membros da CMFL, e do qual devemos abordar em futuro 
bem próximo acrescido de outras possibilidades - manifestações da cultura 
popular aqui não descritas. 

Referente a comunicação e iden�dade visual das a�vidades

Para fluidez e fácil circulação de informações, foi criado um perfil nas redes 
sociais (Facebook) - como mecanismo complementar também, foi cons�tuído 
um email para circulação de informações e a u�lização de drive on line para 
desenvolvimento de documentos e banco de dados - tanto de peças e arquivos 
(fotos e outros) resultado das ações executadas, e como suporte para divulgação 
- das peças desenvolvidas - foi criada uma conta (sistemo modo e-book) na 
plataforma ISSUU.

A iden�dade visual - foi convidado e pedido ao ar�sta visual Adão Rodrigues, o 
uso de imagens (pinturas) de sua autoria, fato que agregou  valor a visualização e 
divulgação das a�vidades. 

Observação 1: Solicito que tal par�cipação (Adão Rodrigues) receba 
algum agradecimento / menção  de nossa querida Comissão.

Observação 2: Acredito que seria muito bom a CMFL promover algum 
documento e ou outro - agradecimento / menção a todos os parceiros e 
representações do poder público que par�ciparam da - etapa 1 BH - 50ª 
Semana Mineira de Folclore. 



Fotos de alguns 
encontros preparatórios





Atividade 1

Data: 13/08/2016 -Sábado -  Abertura 50ª Semana do Folclore 
Local: Centro Cultural Salgado Filho - Horário: 9h00 as 12h30
Temática abordada - O Saber fazer a Festa

Participações especiais

� Mestre Buléia (Art Quilombo capoeira)
� Professor José Moreira (Comissão Mineira de Folclore)
� Frei Chico (Comissão Mineira de Folclore)
� Frei Leonardo

Público da atividade: 25 pessoas.







Atividade 2

Data: 17/08/2016 - Quarta Feira
Local: Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do 
Nado
Horário: 19h30 as 22h00
Temática abordada - Um Olhar das Festas Juninas

Ação Integrada com representações desta manifestação. Um dialogo sobre 
história,  perspectiva, integração e futuro das festas Juninas. 

Convidados:

� Jadison Nantes (UJM - União Junina Mineira)
� Vera Lúcia (Quadrilha Brejo Grande)
� Carlos Felipe (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Luis Trópia (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Tadeu Martins (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)

 Público da atividade: 30 pessoas.



25

Frei Chico Mestre Buléia





Atividade 3

Data: 20/08/2016 - Sábado
Local: ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS - Horário: 15h00 às 18h00
Lançamento de Publicação - 50ª Semana Mineira de Folclore 

� Reinado e Poder
� Autora Maria José de Souza
� Poços de Caldas

Pesquisadores Convidados que estiverem presentes

� Antônio Moura - (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Frei Chico  - (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Professor Moreira (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Romeu Sabará - (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Maria José de Souza -  Tita - Autora - (CMFL - Comissão Mineira de 

Folclore)

Público da atividade: 30 pessoas.







Atividade 4

Data: 22/08/2016 - Segunda - DIA MUNDIAL DO FOLCLORE
Local: Auditório da Biblioteca Luiz de Bessa  - Horário: 19h30 às 22h00
SOLENIDADE - 50ª SEMANA MINEIRA DE FOLCLORE

Foram convidados para mesa solenidade e estiverem na atividade:

� Representação das Manifestações de Cultura Popular
� Representação do Minc
� Representação do IPHAN MG
� Representação do Iepha
� Representação da FMC
� Representação da AFAGO
� Representação da Fundação Guimarães Rosa
� Representação da CMFL

Atividade composto pela apresentação dos novos membros da CMFL - ao todo 
11 pessoas. E apresentação espontânea de vários companheiros (membros) da 
CMFL - Rubinho do Vale, Téo Azevedo, Carlos Farias e outros. 

Público da atividade: 90 pessoas.







Atividade 5

Data: 23/08/2016 - Terça
Local: IPHANG MG - Horário: 19h00 às 22h00
Temática - Congado e os 70 anos de Pesquisa em Minas Gerais

Pesquisadores Convidados que estiveram presentes

� Professor Moreira (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Maria José de Souza -  Tita - Autora - (CMFL - Comissão Mineira de 

Folclore)

Público da atividade: 09 pessoas.







Atividade 6

Data: 24/08/2016 - Quarta
IEPHA MG - Horário: 15h00 às 18h00 
Temática - Folias e os 70 anos de Pesquisa em Minas Gerais

Pesquisador Convidado que esteve presente

� Professor Moreira (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)

Público da atividade: 08 pessoas







Atividade 7

Data: 25/08/2016 - Quinta Feira
Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado
Horário: 19h30 as 22h00
Temática - Arte gurativa e a Poesia popular 

� Saraucizada Especial - 50ª Semana Mineira de Folclore

Pesquisador Convidado que esteve presente

� Antônio de Paiva Moura (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Ricardo Evangelista (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)

Público da atividade: 30 pessoas.







Atividade 8

Data: 26/08/2016 - Sexta Feira
Centro Cultural São Geraldo - 
Horário: 19h30 às 22h00
Temática do 1º dia - Opanijé, Capoeira, Mestres e Histórias 

� II Encontro Nacional de Capoeira - Amec e a 50ª Semana Mineira de Folclore

Pesquisadores e Mestres convidados:

� Mestre Toninho Cavaliere (Capoeira)
� Mestre Noventa (Capoeira)
� Mestre Rasta Lua (Capoeira - Bahia)
� Mestre Ivanir (Capoeira - Bahia)
� Mestre Agnaldo - Preguiça (Capoeira)
� Mestre Manso (Capoeira)
� Mestre Beto (Capoeira - Responsável pelo projeto e Evento)
� Antônio de Paiva Moura (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)
� Daniel Porto (CMFL - Comissão Mineira de Folclore)

Público da atividade: 80 pessoas.
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 RELATÓRIO - 50ª Semana Mineira de Folclore em Vespasiano
 

Como etapa de preparação para as duas ações ocorridas em Vespasiano, foram realizados: 
encontros individuais com capitães e diretorias das Guardas de Rosário e um encontro coletivo 
na Igrejinha do Rosário do município; e ainda, contatos e encontros com a diretoria da 'Folia 
dos Santos Reis de Vespasiano' e com o mestre Hélio Alves da 'Caravana dos Santos Reis de 
Vespasiano', hoje inativa, mas ainda referência quando se fala em de Folia de Reis do 
município.
 

A intenção desses encontros, foi debatermos e avaliarmos juntos sobre a possibilidade e 
pertinência da participação dos grupos em ações integrantes da 50ª Semana de Folclore, a serem 
realizadas em Vespasiano MG.
 

Ao nal desses encontros, foi rmada a decisão coletiva da realização das duas ações que 
serão descritas mais a frente.
 

Estabelecemos como objetivo o fortalecimento sócio-político-cultural de todos os 
envolvidos, estabelecendo como eixo orientador inverter certos modelos de relação, já 
cristalizados e tomados como ordinários, entre o poder público e representantes dos grupos 
culturais envolvidos.
 

Dessa forma foi se delineando a aproximação desses grupos com a CMFL e 
concomitantemente o fortalecimento de sua presença no município ao rearmar sua relação de 
parceria com o poder público municipal, presença essa já institucionalizada por meio de Termo 
de Convênio, assinado em 1991, por ocasião da instalação do MFSM - Museu de Folclore Saul 
Martins e do C.I.F. Centro de Informações Folclóricas, no prédio da Casa da Cultura de 
Vespasiano.
 
LOCAL DAS AÇÕES
 

Foram escolhidos para o desenvolvimento das ações da 50ª Semana de Folclore em 
Vespasiano, locais de forte presença na memória coletiva da cidade, a saber, a ASPAV - Ação 
Social da Paróquia de Vespasiano e a Câmara Municipal de Vespasiano.
 

A ASPAV - Ação Social da Paróquia de Vespasiano, local conhecido de encontros e 
deliberações comunitárias, de sólida importância histórica, cultural e religiosa.
 



A Câmara Municipal de Vespasiano, lugar onde relações sociais de poder se desenrolam e 
principalmente, onde são estabelecidas relações de intermediação entre o poder público e a 
sociedade civil.
 
PARCERIAS
 

Assinale-se que a 50ª Semana de Folclore, permitiu estabelecer parcerias no município, 
com grupos culturais e comerciantes locais, que esperamos serem transformadas em relações 
duradouras, facilitadoras de ações futuras da CMFL no município.
 
IDENTIDADE VISUAL E COMUNICAÇÃO
 

Para a identidade visual foram escolhidas três imagens do acervo do Museu de Folclore 
'Saul Martins' e que ao mesmo tempo são icônicas da cultura popular:
 

Para o convite impresso enviado à representantes do poder público e de instituições 
ligadas à cultura de Vespasiano, foi escolhida a escultura O Diabo Sanfoneiro. Convite ao 
festejo e ao jogo do viver.
 

Para a roda de conversa “Identidade, Cultura de Redes e Políticas Públicas Possíveis”, 
escolhemos uma das máscaras de Folia de Reis do acervo. Máscara sem pintura de acabamento, 
confeccionada na técnica de papier marchet e com uma camada externa de verniz ou laca. Uma 
espécie de 'máscara neutra' da cultura popular, uma máscara-meio para buscas além do 
cotidiano ordinário de cada indivíduo envolvido nessa ação, potencialidade para mudanças, 
jogo vislumbrando transformações futuras.
 

Para a cerimônia comemorativa, foi escolhida uma das carrancas do acervo do MFSM, in 
memoriam da 'Carranca' identidade visual da CMFL e que continua desaparecida. Para além, 
com licença poética, a mesma teve função protetora da cerimônia que envolveu a CMFL, a 
prefeitura de Vespasiano e grupos de cultura popular do município, nessa abertura de novos 
caminhos comuns.

Para divulgação das ações do evento foi utilizado o facebook, contato telefônico e cartas-
convite conforme costume das Irmandades e Folia de Reis, além de convites impressos via 
correios.



Além disso foram impressos 2 banners que foram xados na porta dos locais onde as 2 ações 
aconteceram.
 
AÇÕES REALIZADAS

� Roda de conversa
Dia 24 de agosto Salão da ASPAVE - Ação Social da Paróquia de Vespasiano  - Horário 19:00 às 
22:00.
 
Tema: Identidade, Cultura de Redes e Políticas Públicas Possíveis
 
Ação Integrada com representantes dos grupos de cultura popular do município, em sua 
maioria capitães e membros da diretoria, além de público geral.

Palestrantes:
 
José Moreira de Souza, presidente da CMFl
Gibran Muller, diretor executivo do Ponto de Cultura Art22
João Carlos Pio, superintendente de Comunidades e Povos Tradicionais da SEDPAC MG.

Público presente: 15 pessoas
 



Cerimônia Comemorativa

Dia 25 de agosto, na Câmara Municipal de Vespasiano, Horário: 18:30 às 22:30
 

Foi realizada Cerimônia Comemorativa da 50ª Semana Mineira de Folclore, com a 
participação: do presidente da CMFL, Sr. José Moreira de Souza; da secretária municipal de 
Cultura, Turismo e Lazer, Sra. Katya Albano Salomão; da Irmandade de Rosário, do terno de 
Folia de Reis  do bairro Célvia; de Pai Carlinhos D'Oxum da Casa de Candomblé Oxum 
Apará; do poder legislativo por meio da presença dos vereadores Adriana Alves Lara e Ozéas 
Ferreira da Cruz; de representantes do poder público local;de representantes da comunidade 
cultural e apoiadores da cultura popular no município.
 	 Durante a cerimônia, além das falas da secretária de cultura e do presidente da CMFL, 
aconteceram apresentações do músico Dandai Alves e da Folia dos Santos Reis de 
Vespasiano/Lagoa Santa com a participação de Mestre Hélio e Mestre Raimundo, nalizando 
a cerimônia aconteceu cortejo das Guardas de Moçambique de São Benedito, de Marinheiros 
de São Jorge e N.Sra. do Rosário.

Ponto a ser destacado da cerimônia, foram as doações de objetos para o acervo da CMFL, 
a saber: Uma [01] Coroa pertencente à rainha perpétua, hoje falecida, doada pelo capitão da 
Guarda de Moçambique de São Benedito, sr. Leonor Damázio dos Santos; Tres [03] fotograas 
da Guarda de Marinheiros de São Jorge e N.Sra. do Rosário, doadas pela capitã Maria Rita dos 
Santos Gonçalves; e um [01] uniforme da guarda, usado pela neta da capitã por volta dos 6 
meses de idade, doada pela capitã da Guarda de Marinheiros do Espírito Santo e N.Sra. do 
Rosário, guarda mais antiga em atividade no município. 

Objetos de verdadeiro valor afetivo e simbólico para esses grupos, as peças doadas se 
encontram em posse da direção da CMFl e segundo fala do presidente José Moreira de Souza 
durante a cerimônia, destinam-se a serem encaminhadas para compor o acervo do Museu de 
Folclore Saul Martins, notícia recebida com alegria por todos os presentes, em especial os 
integrantes das guardas que a partir desse momento tornam-se parte integrante do acervo do 
Museu de Folclore.

 
Público: cerca de 70 pessoas



Banner 1



Banner 2



Convite



Fotos das atividades do dia 24 de Agosto de 2016



Fotos das atividades do dia 25 de Agosto de 2016



etapa 2 - Vespasiano MG
24 e 25

de Agosto

50ª 
S e m a n a
M i n e i r a
de Folclore

RELATÓRIO
ATIVIDADES
 



07 de setembro 2016 - Encontro membros da Comissão Mineira de Folclore, da AFAGO, de Paraopeba e Curvelo em 
Festejo preparatório para a Festa de Nossa Senhora do Rosário de Pinhões - Santa Luzia

15 de Setembro de 2016 - Encontro com representações das manifestações para redação de de carta aos candidatos a 
prefeitura de Belo Horizonte, sobre suas propostas para setor da cultura popular de tradição.

24 de setembro de 2016 - Sede da Afago - Terceira Reunião Extraordinária da Assembléia Geral da Comissão Mineira 
de Folclore

1. Avaliação da 50ª Semana Mineira de Folclore
2. Diretrizes de encaminhamento da proposta do senhor diretor do CAP CEMIG para o acervo do Museu de Folclore “Saul 
Mar�ns”, onde se inclui a Biblioteca “Angélica de Rezende” e o acervo documental da Comissão Mineira de Folclore.
3. Questões rela�vas ao serviço de Secretaria da Comissão Mineira de Folclore
4. Outros assuntos: Lançamento da Revista Comissão Mineira de Folclore, do livro “Camilinho: Escola de Vida” de Raimundo 
Nonato de Miranda Chaves e outras obras.



12 a 16 de Outubro de 2016 - Par�cipação do II Encontro dos Povos do Espinhaço - Tabuleiro, Conceição do Mato 
Dentro MG.

12 de Novembro de 2016 - Par�cipação da Roda de Conversa projeto Chora N'goma.

16 de Novembro de 2016 - Coleta de  dados Acervo CMFL - Alojado no Centro Cultural Salgado Filho



1. Decorrências da Reunião Extraordinária  da Assembleia Geral realizada no dia de setembro de 2016. Apreciação de 
Parecer do Consultor Jurídico da Comissão Mineira de Folclore
2. Agenda para lançamento do livro Camilinho  escola de vida  e demais obras de membros da Comissão Mineira de Folclore
3. Solicitação de Relatório individual dos membros da Comissão Mineira de Folclore no ano de 2016
4. Preparação do programa de celebração dos 69 anos de fundação da Comissão Mineira de Folclore – Data provável: 18 de 
fevereiro de 2017
5. Diretrizes para programação das a�vidades para o ano de 2017.
6. Outros assuntos: Centenário de Saul Mar�ns. Preparação para cons�tuição de nova diretoria. Comunicações. 

19 de novembro de 2016 - Quarta  Assembleia Ordinária da Comissão Mineira de Folclore.

27 de novembro - Lançamento de filme sobre a Cabana do Pai Tomás



11 de dezembro Celebração do Segundo Aniversário do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional “Lagoa 
do Nado”

05 e 13 de dezembro - Inicio da coleta de dados referente ao Acervo do Museu Saul Mar�ns



Outras ações:

Projeto elaborado para obter recursos junto ao Fundo Estadual de Cultura - Pesquisa / 
Folcloristas e implantação de ins�tuições focadas ao patrimônio. 

Projeto elaborado para obter recursos da Lei Municipal de Incen�vo à  Cultura - 50ª Semana 
Mineira de Folclore 

Atualização dos registros do Museu de Folclore Saul Mar�ns

Catalogação e atualização do acervo da CMFL no Centro Cultural Salgado Filho

Doações de obras ao acervo da Comissão Mineira de Folclore:

Ÿ 50 exemplares de Reinado e Poder - Maria José de Souza - Tita
Ÿ 400 exemplares das obras Mineração pecuária e agricultura no Noroeste de Minas (200) e 

As origens sociológicas do Alto Paranaíba - Antônio de Oliveira Mello
Ÿ Dicionário da Religiosidade Popular - Frei Chico - 3 exemplares
Ÿ Carlos Felipe - obras para compor o acervo da Comissão Mineira de Folclore
Ÿ Miriam Stella Blomski -  obras para compor o acervo da Comissão Mineira de Folclore
Ÿ Alice Inês de Oliveira Silva - acervo para compor estante da Comissão Mineira de Folclore



Comissão
Mineira de Folclore

E vamos que vamos,
2017 faremos mais.


